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EXOTISKA RAJASTHAN MED SIKTE PÅ TIGER, LEOPARD 
OCH MAHARADJAPALATS 

 

 
Foto: Kjell Borneland Swed-Asia Travels 

 
Resan, som plockad ur både ”Tusen och en Natt” och ”Djungelboken” startar i det moderna New Delhi och 
tar er genom den romantiska och fascinerande delstaten Rajasthan, ut till Indiens torra områden där 
Arwalibergens klippor blandas med ökenstäpper och där leoparden har sin hemvist… Vidare tar vi oss till 
Tigerns paradis Ranthambhore nationalpark där under 2017 tre honor fött ungar, vilka vi hoppas få sikte 
på.  
Rajasthan har bildats av ett antal tidigare furstendömen och betyder ”Kungarnas hemvist”. Dess invånare 
rajputerna har ett krigiskt förflutet med starkt försvar mot forntida inkräktare. Stolthet och mod är ett 
genomgående tema i sägner om de tappra invånarna. Med stark känsla av ära (jämför med samurajer i 
Japan) föredrog Rajputer döden före kapitulation.  
 
Vi tar oss fram i tidigare Maharadjornas land... men när Indien blev självständigt vid midnatt 15 augusti 
1947 klämtade klockan för de indiska maharadjorna. Ett och ett halvt år senare tvingades de signera sin 
egen abdikering men tack vare ett fett apanage kunde de fortsätta ett lyxigt palatsliv. En maharadja hade 
till exempel 27 egna Rolls Royce. En annan gifte bort sin dotter i ett bröllop som Guinness rekordbok 
beskriver som världens mest påkostade bröllop. En tredje arrangerade ett bissart bröllop mellan två av 
sina hundar, där 250 hundgäster klädda i ädelsteninfattade brokader sittandes på utsmyckade elefanter 
tog emot hundbrudgummen när han anlände med husses (maharadjans) eget privata ånglokståg.  
1971 tyckte den dåvarande premiärministern Indira Gandhi att det fick vara nog – Hon drog in det statliga 
Maharadjabidraget och berövade dem sina officiella titlar. En märklig epok tog därmed slut. 
 
Många av maharadjornas palats har idag omformats till ”heritage hotels” vilka ger sina gäster både 
kulturhistoria och en atmosfär hämtad ur sagornas värld. Än idag bor ofta ättlingar till maharadjan kvar i 
någon privat del av palatset. Hotellverksamheten finansierar palatset drift och renoveringar efter att staten 
inte länge ger bidrag till maharadjorna och dess familjer. 
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DAG 01.    6/3  Ankomst till New Delhi  
Swed-Asia Travels färdledare möter upp på Delhi flygplats för transfer till hotell – Efter vila och lunch står 
en sightseeing i Old Delhi på programmet där vi besöker Sikhernas heliga tempel Guruwara. 
 
Delhi med sina cirka 12 miljoner invånare är Indiens huvudstad och staden har existerat i över tre tusen 
år. Det fastställdes efter de senaste arkeologiska utgrävningarna 2001 att grundandet av staden dateras 
till 1200 f. Kr. Old Delhi byggdes under 1200-1300-talet. New Delhi byggdes under 1910-20 talet sedan 
britterna beslutat att flytta huvudstaden hit från Calcutta. Idag består Delhi av två tydligt separerade 
delar; Old Delhi med sina orientaliska kvarter, smala gränder, basarer, tempel, moskéer och historiska 
monument. New Delhi är däremot en modern stad, symetriskt ritad som en trädgårdsstad av de brittiska 
arkitekterna Lutyens och Sir Herbert Baker 1931.  
Övernattning hotell i Karol Bagh, New Delhi 
 
DAG 02.    7/3 Delhi – Jaipur  
Efter frukost lämnar vi huvudstaden bakom oss innan trafiken tätnar. Vi gör några spontana stopp utmed 
resan genom den Indiska landsbygden och efter ca fem timmar når vi den ”Rosa Staden” Jaipur. Staden 
Jaipur planerades och uppfördes av Maharaja Sawaii Jai Singh II år 1727 och runt staden byggdes en sex 
meter hög stadsmur för att hålla fienden utanför, vilken vi kommer att se bevarade delar utav. Då 
astronomi var Jai Singhs stora intresse lät han bygga det imponerande och fortfarande välbevarade Jantar 
Mantar Observatoriet intill sitt palats.  
Staden målades rosa år 1883 när Prins Albert, drottning Victorias son besökte staden. Här innanför 
stadsmurarna ligger det sägenomspunna City Palace som idag är öppet som miljömuseum. Maharadjan 
Bhawani Singhs änka bor fortfarande kvar i Palatset. Bhawani Singh var bl.a. en av Indiens förnämsta 
cricketspelare och på långt håll släkt med Sveriges kung Carl XVI Gustaf genom det engelska stamträdet.  
 
Vi checkar in på ett mindre Maharadja Palats där änkan efter en Maharadja bor kvar. I de exotiska 
rummen känner vi oss som maharadjans gäster och känner historiens vingslag… 
Övernattning Diggi Palace Hotel, 02 nätter 
 

       
        City Palace, Jaipur                        Vindarnas palats, Jaipur                    Amer Fort, Jaipur 
                                      
DAG 03.    8/3 Jaipur - Sightseeing 
11 kilometer från staden Jaipur ligger Amer Fort, ett utmärkt exempel på förnämlig rajputarkitektur med 
hängande trädgårdar och terrasser som reflekteras i den lilla sjön Mahota Lake. Vi besöker det magnifika 
citadellet där miljoner bitar av handskuret spegelglas glimmar och reflekteras i skenet från en liten 
ljuslåga. Färden upp till Amer Fort gör vi med jeepar. 
Nästa stopp är City Palace Museum där vi ser en månghundraårig vapensamling från de stora slagen som 
stod i och runt staden Jaipur. Vi besöker även det berömda Observatoriet. Eftermiddagen avslutas för den 
som vill med att njuta av textilier, silversmycken och ädla stenar. 
Övernattning Diggi Palace Hotel 
 
DAG 04.    9/3 Jaipur – Jawai Bandh – Bera 
Idag tar vi tåget till Jawai Bandh, därifrån bil till slutmålet Bera (½ tim) - Bera ligger inklämt vid 
Arwalibergen nära den stora dammen “Jawai Dam”. Området anses vara en av de bästa platserna i Indien 
för att se och fotografera leopard… Platsen är känd för krokodilrika floder och dammen Jawai är en 
utmärkt plats för fågelobservationer. 
Övernattning Castle Bera, 03 nätter 
 
DAG 05.   10/3 Bera - leopardsafari 
Frukost – därefter leopardsafari med jeepar. Efter lunch gör vi ytterligare en safari fram till mörkrets 
inbrott.. 
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Traktens leoparder väger mellan 50-77 kilo (hane), 29-34 kilo (hona) och är det största kattdjuret i Bera 
eftersom inga tigrar finns i området. Här lever den smidiga fläckiga leoparden i symbios med lokal-
befolkningen som ser den som en helig katt och dödar den därför inte.  
Har vi tur, kan vi under de safariutflykter vi genomför förhoppningsvis se hur leoparden jagar sina byten 
som mestadels består av antiloper, apor (langurer), påfåglar och orm. Även fiskar står på den goda 
simmaren leopardens meny, liksom hyenor, får och hundar som stryker med då och då när leoparden 
nattetid besöker byarna i området.  
Övernattning Castle Bera 
 

    
 
DAG 06.    11/3 Bera - leopardsafari 
Safaridag i jeepar med sikte på leopard. Området där leoparderna vistas är mellan 5-7 kvadratkilometer 
stort och består i huvudsak av mindre berg. Leoparden är en skicklig klättrare i träd och en hanne kan 
utan större problem bära ett byte som är tre gånger större än sig själv, hela sex meter upp i ett träd. 
Det unika Eco-systemet som finns kring Bera består av 480 olika tropiska växter, 107 trädslag, ett 40 tal 
olika grässorter, samt 215 medicinska plantor (inom Ayur veda) som lokalbefolkningen använder inom 
olika medicinska behandlingar. 
Övernattning Castle Bera 
 
DAG 07.   12/3 Bera – Jawai Bandh – tåg till Jaipur 
Tågresa till Jaipur där vi till eftermiddagen återser Diggi Palace Hotel. Möjlighet finns för egen avkoppling i 
trädgården eller för den som vill ägna tiden åt stadens butiker med mattor, textilier och/eller smycken. 
Övernattning Diggi Palace Hotel 
 

   
                     Entre`n till Diggi Palace Hotel                            Maharadjans änka välkomnar oss till Diggi Palace 

 
DAG 08.     13/3 Jaipur – Ranthambhore nationalpark 
Idag styr vår buss mot ett av Indiens mest populära tigerreservat; Ranthambhore nationalpark. 
Vägsträckan går bitvis över dammig ökensand och dåliga vägar. Förhoppningsvis hinner vi samma dag 
med en eftermiddagssafari för att spåra tiger.  
Övernattning Ranthambhore Farm House, 02 nätter 
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Foto: K Borneland Swed-Asia Travels i Rajasthan 

 
Nationalparken Ranthambhore anses som ett himmelrike för de vilda djuren och omfattar 400 km2 yta 
med torr lövskog, sjöar, bergssidor och öppna savanner och har sitt namn efter fortet Ranthambhore med 
anor från 1200-talet. Trots tidigare hård tjuvjakt är i dag möjligheten stor att påträffa tiger tack vare bl.a. 
”Projekt Tiger” som för en hård kamp mot tjuvjakt av tigrar i området.  
Swed-Asia Travels stödjer aktivt organisationen TOFT (Tour Operators For Tigers) för bevarandet av den 
indiska tigern i vilt & fritt tillstånd. (www.toftigers.org)  
 
DAG 09.    14/3 Ranthambhore nationalpark Tigersafari  
Tidig väckning kl. 05.00 (endast kaffe/te & kaka serveras) därefter start för safari för att söka efter tiger. 
Klockan 10.00 återkommer vi till hotellet för frukost.  
Nationalparken är helt stängd under de heta timmarna mitt på dagen (11.00–15.00) då vi kopplar av i 
hotellets trädgård och vackra omgivning. Under eftermiddagen gör vi ett nytt besök in i parken för att 
fotografera krokodiler, hjortdjur, apor, fåglar och övriga vilda djur. Här är möjligheten stor att dagtid 
upptäcka det stora kattdjuret tiger, liksom flertalet av parkens 272 olika fågelarter. Våra skickliga infödda 
tigerspårare som medföljer vet var sannolikheten är som störst att påträffa den stora randiga katten.  
Övernattning Ranthambhore Farm House 
 

   
Foto: Swed-Asia Travels i Ranthambhore nationalpark 

 
DAG 10.    15/3 Ranthambhore nationalpark - Delhi 
Vi åker tåg från stationen i Sawai Madhopur till Delhi. Tågresan tar ca 6 timmar och framme i Delhi har vi 
transport till vårt hotell.  
Övernattning på hotell i Karol Bagh, New Delhi 
 
DAG 11.   16/3 Delhi – Flyg till Sverige 
Tidig upphämtning och transfer till Internationella flygplatsen för hemresa… 
- slut på program -  
 
 
 
 
 
Forts.. 
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* Pris landarrangemang 11 dagar: 23.400:- ( i dubbelrum) 
* Flygbiljett Sverige - Delhi t/r tillkommer (vi bokar gärna) 
 
INGÅR i kostnaden för resans Landarrangemang; 
Boende på hotell i dubbelrum 
Frukost på hotell i Delhi och Jaipur 
På hotellet i Bera ingår samtliga måltider (frukost/lunch/middagar) 
På hotellet i Ranthambhore ingår samtliga måltider (frukost/lunch/middagar) 
Alla transfers från och till internationell flygplats, järnvägsstationer 
Med bil och cykelrickshaw utflykt i Old Delhi 
Stadsrundtur i Jaipur 
Tågbiljett Jaipur – Jawai Bandh – Jaipur – Delhi  
Transport i egen bil/buss Delhi-Jaipur-Ranthambhore med egen chaufför 
Chaufförens utgifter vid samtliga biltransporter 
Vägskatter, delstatsavgifter, bränsle, parkeringsavgifter 
04 safariutflykter i Bera med jeep  
03 safariutflykter i Ranthambhore nationalpark 
Fordon, guider, spårare i nationalparker  
Inträden och parkavgifter i nationalparker 
Inträden till monument under sightseeing 
Svensk färdledare från Swed-Asia Travels 
 
INGÅR INTE  
Internationell flygbiljett tillkommer separat (Swed-Asia Travels bokar gärna)  
Visum till Indien ( www.in.ckgs.se ) 
Tillägg för enkelrum 4.500:- (dubbelrum för eget bruk) 
Avbeställningsskydd eller reseförsäkring 
Måltidsdrycker eller andra drycker 
Personliga utgifter som telefon, internet, tvätt, etc. 
Dricks till guider, naturguider, chaufför, bärare på järnvägsstationer, hotellpersonal 
            

 
Välkommen på en ”sagolik” resa till Indien med Swed-Asia Travels! 


