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SWED-ASIA TRAVELS  
   

 
 

ETT UNIKT FÅGELLIV & BENGALISKA TIGRAR I INDISKA HIMALAYA   
 

DELHI – CORBETT NATIONALPARK – PANGOT – SAT TAL – DELHI 

                                      

    
                                                

Huvudsyftet med den här resan är fågelskådning samt att fotografera Bengaliska tigrar i den 
indiska delstaten Uttarakhand. I den vilda nationalparken Corbett gör ni fyra safariturer för att 
spana efter tigrar, därefter reser ni vidare till två platser i det gröna Himalaya; Sat Tal och Pangot 
Här ligger det verkliga himmelriket för Himalayas fåglar och ni kommer att vistas på höjder mellan 
900 - 1400 meter över havet där luften är klar och sval. Bergsluttningarna är täckta av ek- och 
pinjeskogar och tät djungel där både djurliv och naturupplevelser är fantastiska. 
    

DAG 01.    ANKOMST DELHI – MED BIL TILL MORADABAD 
Swed-Asia Travels lokala representant möter upp på flygplatsen i Delhi därefter reser ni i nordlig 
riktning mot staden Moradabad. Efter vägen ett kort stopp vid floden Ganges. Här vid 
strandkanten möts troende hinduer för rituella bad. Resan går sen vidare till Moradabad för 
incheckning på hotell och välbehövlig vila. 
ÖVERNATTNING: HOTELL MB GREEN CLARKS INN, MORADABAD 

 

DAG 02.    MORADABAD – RAMNAGAR, CORBETT NATIONALPARK (80 Km/cirka 3 timmar) 
Frukost – och därefter går nu resan mot Jim Corbett nationalpark (Ramnagar) där ni checkar in 
på Tiger Camp (yttre zonen av nationalparken). Efter lunch kortare promenad till den fisk- och 
fågelrika floden Kosi. Före kvällens måltid, utomhus där ni sitter vid öppen brasa, visas en 
filmförevisning om den indiska tigern. Det vilda området där ni nu befinner er gränsar till Nepal 
och i de milsvida omgivningarna finns uppskattningsvis 225 tigrar som fritt strövar omkring. 
Under en natt med jakt på byte kan en tiger-hanne vandra mellan 10-15 kilometer och en tiger-
hona 5-8 kilometer. 
ÖVERNATTNING TIGER CAMP, CORBETT 
 

Kort historik Jim Corbett nationalpark: Nationalparken består av täta skogar, höga salträd, floder och 
stora öppna grässavanner. Den ligger vackert beläget i norra Indien vid foten av ”det grönklädda Himalaya” 
där höjden över havet varierar mellan 400–1200 meter. Parken beskrivs som en plats där ”tigrar ryter och 
elefanter trumpetar”. Nationalparken etablerades 1936 som Indiens första tigerreservat av den välkände 
engelska storviltjägaren Major Jim Corbett. Det är en unik och viltrik nationalpark utspridd på cirka 520 
kvadratkilometer och hemvist för tiger, leopard, elefant, apor, björn, 100-tals olika hjortdjur och cirka 500 
olika fågelarter. I Corbett tar ni er fram med öppna jeepar i tre av parkens fem zoner Dhila, Jhirna, Bijrani 
där sannolikheten är stor att påträffa tiger. De vilda djuren i Corbett nationalpark inkluderar bland annat 
tiger, leopard, elefant, björn, de fyra hjortarna: chital, barking deer, spotted deer, sambar deer och närmare 
500 olika arter fåglar.  
Swed-Asia Travels team av professionella naturguider i Corbett håller sig välinformerade om var i området 
sannolikheten är som störst för att få bästa djurupplevelser. 
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DAG 03.    CORBETT NATIONALPARK 
Två safariturer med jeep för tiger- och fågelskådning. Mellan safariturerna återvänder ni till Tiger 
Camp för vila, egen tid och lunch.  
OBS: era pass måste alltid medtagas vid varje safaritur. 
ÖVERNATTNING TIGER CAMP 

 

   
Corbett Nationalpark – Foton: Kjell Borneland Swed-Asia Travels 

 

DAG 04.   CORBETT NATIONALPARK 
Morgonsafari med jeep och sikte på tiger.  
Eftermiddagen utflykt till Kumaria Forest för fågelskådning.  
ÖVERNATTNING TIGER CAMP  

 

DAG 05.     CORBETT NATIONALPARK – NAINITAL (PANGOT) 75 KM 
Tidig fågelskådning vid floden Kosi innan resan går vidare till Pangot tre - fyra timmar med stopp 
efter vägen för fågelskådning. Pangot är en av norra Indiens många byar som ligger i det gröna 
Himalaya och känslan av att befinna sig på en mycket avlägsen plats infinner sig snabt här där 
cirka 250 olika fågelarter finns; några exempel; Lammergeier, Griffon, Blue-winged Minla, 
Woodpecker, Khalej Pheasant, Rufous- bellied Niltava. 
 

     
       ÖVERNATTNING: JUNGLE LORE BIRDING LODGE, PANGOT      

 

   
 
DAG 06.     NAINITAL (PANGOT)  
Ni befinner er nu på 1400 meters höjd, nära gränsen mot Tibet och Nepal. Här är luften sval och 
fuktig. Heldag i jeepar för fågelskådning med lokala guider. 
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Fåglar att upptäcka i Pangot: Woodpeckers, Greater Yellownape, Scaly-breasted och Speckled 
Piculet. Stora flockar med Slaty-headed Parakeets, spotted och Oriental Turtle Doves, Grey 
Bushchat, Russet Sparrow. Cuckoos, Indian Oriental Large hawk, Eurasian Cuckoos. Large-billed 
Crow, Grey Treepie, Black-headed Jay, Maroon Oriole, Large Cuckoo Shrike. Rufous-naped, Black-
throated & Yellow-browed. White-tailed Nuthatches, Chestnut-belled Nuthatches, Bar-tailed Tree-
crepper. 
ÖVERNATTNING: JUNGLE LORE BIRDING LODGE  
 

DAG 07.    PANGOT – SATTAL (49 Km) 
Frukost i Pangot. Packad lunch under dagens transportresa. Middag i Sat Tal. 
Tidig fågelskådning i Pangot innan ni reser vidare mot Sattal som i Indien kallas för; ”the group 
of the seven lakes”. En mycket vacker natur och ett landskap rikt på fåglar.  
Listan på fåglar som finns i området innehåller 500 arter, tjugo arter däggdjur och över 525 arter 
fjärilar. 
ÖVERNATTNING: V RESORT ELLER LAVANYA RESORT 

 

    
             Er lodge: V Resort, Sattal                                 Vyer utmed Himalayas sluttningar (Nainital) 

 

     
 

DAG 08. SATTAL – DELHI  
Tidigt på morgonen kortare fågelvandring därefter lämnar ni Himalayas sluttningar och reser 
tillbaka mot Delhi. Lunch efter vägen. Incheckning och avkoppling på hotellet. 
ÖVERNATTNING: RADISSON BLUE, KAUSHAMBI.   
 

Kort historik Delhi: Delhi med sina cirka 22 miljoner invånare är Indiens huvudstad och själva staden har 
existerat i över tre tusen år. En del av den gamla staden kallas för Tuhlakabad och ligger fem kilometer från 
centrum. Old Delhi byggdes under 1200 - 1300-talet av dynastin Tuglag. New Delhi uppfördes under 1910 - 

20 talet sedan britterna beslutat att flytta huvudstaden hit från Calcutta. Det är fastställt under de senaste 
arkeologiska utgrävningarna 2001 att grundandet av staden Delhi dateras till 1200 f. Kr och att den är 
identisk med India Prasta, den legendariska staden som byggdes av Arianerna.  
Idag består Delhi av två tydligt separerade delar; Old Delhi med sina typiskt orientaliska kvarter, smala 
gränder, basarer, tempel, moskéer och andra historiska monument. New Delhi är däremot en modern stad, 
symmetrisk ritad 1931 som en trädgårdsstad av de två brittiska arkitekterna Lutyens och Sir Herbert Baker.  
 

DAG 09. DELHI – FLYG TILL SVERIGE 
Transfer till Delhi flygplats. Hemresa. 
 
Forts.. 



SWED-ASIA TRAVELS   ♦   www.swedasia.se   ♦   0152-181 82    ♦   reslust@swedasia.com 

SWED-ASIA TRAVELS HAR SKRÄDDARSYTT DEN HÄR RESAN FÖR DIG SOM ÄR 
FÅGELINTRESSERAD AV UDDA FÅGLAR I HIMALAYAS BERG OCH DET VILDA 

DJUNGELOMRÅDET CORBETT – KONTAKTA OSS OM INTRESSE FINNS FÖR 
INDIVIDUELLT PRIS BEROENDE AV TIDPUNKT FÖR DIN RESA OCH ANTAL 

PERSONER I DITT SÄLLSKAP. 
 

 
 

INGÅR I RESANS LANDARRANGEMANG: 
Transfer till/från flygplats i Delhi  
Alla längre transporter med minibuss a/c Tempo Travel samt engelsktalande chaufför 
Alla övernattningar på hotell enligt program 
Tigersafari med Jeep i Corbett nationalpark + fågelskådning 
Pangot fågelskådning med lokal guide 
Sat Tal, fågelskådning med lokal guide. 
Indisk fågelexpert Mr. Deepak Kumar medföljer under hela resan. 
Chaufförens måltider och övernattningar 
Drivmedel, delstatsavgifter, vägskatter, parkeringsavgifter   

Alla safariutflykter ingår enligt individuellt program 
02 flaskor mineralvatten per dag under vägtransporter  
Entréavgifter och särskilda tillstånd som fodras för besök i nationalparker och naturreservat 
Indisk naturguide Deepak Kumar 
Personlig konsultation 
Informationsmaterial utsänds efter bokning. 
Individuellt informationsmöte på Swed-Asia Travels i Strängnäs. 
 
  
INGÅR INTE I LANDARRANGEMANG: 
Flygbiljett Sverige – Indien tillkommer separat. Swed-Asia Travels kan boka din flygbiljett. 
Visum till Indien 
Avbeställningsskydd, reseförsäkring 
Dricks till servicepersonal på hotell  
Dricks till chaufför vid avslutad resa 
Dricks till naturguider och jeepchaufförer i nationalparker, naturreservat  
Eventuella fotoavgifter/filmkamera (gäller endast vissa platser som framkommer vid bokning)  
Måltidsdrycker eller andra drycker ingår inte 
Personliga utgifter, till exempel tvätt, telefon, snacks eller annat innehåll i minibar på hotell 
ingår inte. 
 
 

 
 

 


