
Swed-Asia Travels    ♦   Storgatan 28, Strängnäs   ♦   0152-181 82,  08-345 786 
www.swedasia.se    ♦    reslust@swedasia.com 

 

SWED-ASIA TRAVELS  

  

 

 

Tigersafari i Jim Corbett nationalpark & 
det okända och genuina Chambal river 

 

 
Foto: Ove Westman på resa I Corbett nationalpark med Swed-Asia Travels 

 

JIM CORBETT NATIONALPARK ligger vackert beläget i norra Indien vid foten av ”det grönklädda 
Himalaya” där höjderna här varierar mellan 400-1200m. 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. För mer än sextio år sedan varnade 
han för följderna av den ohämmade jakten på vilda djur och de stora skogs-avverkningarna som 
pågick i de nordöstra regionerna Gharwal och Kumaon. Under flera år av hårt arbete försökte Jim 
Corbett övertyga sin omgivning och den indiska regeringen om den oroväckande nedgången av 
tigrar och skövlandet av skog och mark. Långt senare blev dåvarande premiärministern Indira 
Gandhi djupt engagerad i den indiska tigerns öde och startade 1973 ett stort räddningsprojekt för 
Indiens vilda djur och skog.  
Jim Corbett och hans syster emigrerade 1947 till Kenya där JC stilla avled 19 april 1955. Under 
resan besöker vi Jim Corbetts Museum med dokumentation över hans liv. 
 
Nationalparken är idag en unik och viltrik nationalpark utspridd på cirka 520 kvadratkilometer. 
med tiger, leopard, elefanter och björn, 100-tals olika hjortdjur och 350 - 400 fågelarter. Under 
våra dagar i Corbett nationalpark koncentrerar vi oss i första hand på tiger, björn, elefanter och 
fåglar. I öppna jeepar kommer vi att ta oss fram i den bengaliska tigerns, leopardens och 
björnarnas hemtrakter – Resan kombineras med det mer okända och genuina Chambal River… 
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DAG 01.  2/11    ANKOMST DELHI – DÄREFTER TRANSPORT TILL MORADABAD (155 Km/4,5 tim) 
På flygplatsen i New Delhi möts ni upp av färdledaren Kjell Borneland. Därefter tar vi oss genom den täta 

och intensiva stadstrafiken ut på ”ring road” som omger 22 miljonerstaden Delhi. Ankomstdagens slutmål 
är Moradabad som ligger i delstaten (UP) Uttar Pradesh. Moradabad ligger vid floden Yamuna river och har 

cirka 1 miljon invånare. Staden uppfördes av den yngste sonen till Mugal-härskaren Shah Jahan mer 

känd för uppförandet av Taj Mahal (ett av världens största underverk) där Shah Jahans hustru Mumtaz 
och deras 13 barn vilar sen mausoleet 1643 blev färdigställt. 

Från Delhi flygplats är det cirka 4 timmars körning innan vi anländer till hotellet. Allt beroende av 

trafikintensiteten, men då är vi redan en bra bit på väg mot Corbett.   
ÖVERNATTNING HOTEL CLARKS INN eller liknande 

 

DAG 02.  3/11     MORADABAD – RAMNAGAR – CORBETT (80 Km/3 tim) 

Frukost – därefter reser vi vidare till Jim Corbett nationalpark. Den stora nationalparken är belägen vid 

foten av indiska Himalaya i delstaten Uttarakhand och består av täta skogar, höga sal-träd, floder och 

stora öppna grässavanner.  Delstaten bildades år 2000 efter oroligheter bland lokalbefolkningen på grund 

av protester mot det dåvarande styret i Uttar Pradesh. Missnöjet berodde främst på att de lägre kasterna 
fick för stort inflytande, medan Rajput-kasten och i viss mån även Brahminer som tidigare dominerat i 

området fick mindre inflytande. 

I Ramnagar checkar vi in på vår lodge som ligger i den yttre zonen av nationalparken. Vi börjar vistelsen 

med fågelskådning utmed flodbanken till den fiskrika floden Kosi River. I det vidsträckta området nere vid 

floden finns även tiger och leopard. Vi kopplar av innan kvällens middag serveras, därefter lägereld och 

filmförevisning om den indiska tigern. Området där vi bor gränsar mot Nepal och uppskattningsvis finns 

det cirka hundra tigrar som strövar vilt omkring i närområdet. 
ÖVERNATTNING TIGER CAMP eller liknande, 03 NÄTTER 
 

INDIRA GANDHI politiker och premiärminister mellan1966 -77 och 1980 - 84 ärvde sitt stora naturintresse 

av fadern den legendariske statsmannen Nehru och drog 1973 igång ett stort räddningsprojekt för djur och 

skog. Indira Gandhis stora intresse för att bevara den Bengaliska tigern och naturen kvarstod fram till 

hon blev skjuten av sina egna livvakter 1984. På Indira Gandhis eget initiativ inrättades nio tigerreservat 
och syftet var att Indien skulle bli ett asiatiskt föredöme inom naturvården. Senare har många nya 

skyddade naturområden tillkommit i Indien.  

 

CORBETT kallades först för Hailey efter en engelsk guvernör Sir Malcom Hailey, döptes 1954 om till 

Ramganga och fick sitt nuvarande namn efter att Jim Corbett avlidit. Jim Corbett kände till norra Indiens 

djungelområdet väl och hade experthjälp med skogsavgränsningar och viltvårdsarbete för att få just den 

här nationalparken till stånd. Redan 1907 lanserades tanken om ett viltreservat och det var här man 
senare inledde ”Projekt Tiger” (startades på 1970-talet i syfte att bevara populationen av den indiska vilda 

tigern). Idag anses nationalparken vara en av de säkraste parkerna för tigerobservationer, men det krävs 

tålamod, tålamod och åter tålamod föra att påträffa ”Djungelns konung”. 
 

     
Foto; Kjell Borneland / Corbett nationalpark 

     

DAG 03.   4/11 TIGER CAMP – BIJRANI RANGE  

Den besökare som före frukost går ut med sin kikare runt omgivningarna får oftast en lyckad start på 

dagen eftersom många exotiska fåglar håller till nere vid floden och i hotellets trädgård. Efter frukost tar vi 

oss till Birjani range med våra jeepar i syfte att spåra och fotografera tiger.  
Tillbaka till förläggningen för lunch. Därefter eftermiddagssafari med jeep i samma område. 
Dagtid är Bijrani öppet för besökare fram till klockan 17.00.  

ÖVERNATTNING TIGER CAMP   
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                                                                   Foton: Kjell Borneland 
 

DAG 04.   5/11 BIJRANI 

Idag ger vi oss iväg tidigt då mörkret ännu ligger kvar i Birjani. Mellan klockan 05.00 - 07.00 är bästa 

tiden att påträffa vilda elefanter som i mörkret sig fram på de smala körvägarna. Den fuktiga morgonen 

lämnar även goda spår av tiger i den lösa sanden. Åter till förläggningen för lunch. Därefter till andra delar 

av Bijrani för att på nytt spåra tiger, läppbjörn och leopard. 
ÖVERNATTNING TIGER CAMP 

 

DAG 05.   6/11 TIGER CAMP - MORADABAD 

Efter frukost ger vi oss ut på vår sista Corbett-safari som varar fram till lunch - därefter tar oss vidare till 

Kaladungi; Jim Corbetts tidigare bostad som idag är museum. Vi äter lunch på en ECO-camp och därifrån 

reser vi till Moradabad för middag och övernattning. 

ÖVERNATTNING HOTELL CLARKS INN, eller liknande 
 

DAG 06.       7/11          MORADABAD – DELHI 157 km / 4,5 tim 

Tidig frukost på hotellet. Istället för att köra in i mångmiljonstaden Delhi stannar vi förorten Noida där vi 

bor en natt på hotell. På ett kortare avstånd från hotellet rinner floden Yamuna river och här finns ett 

fågelreservat vid namn Ohkla. Om någon vill besöka fågelreservatet reservatet ordnar vi detta (entréavgift + 

kortare biltur tillkommer). Här i reservatet finns omkring 320 olika fågelarter, bland annat; White-rumped 
Vulture och Indian Vulture. – Båda dessa gamarter är rödlistade och utrotningshotade. (fågelguide 

medföljer på den korta utflykten). Den som väljer att stanna kvar på hotellet kan njuta vid poolen eller 
bara koppla av. 

ÖVERNATTNING HOTEL I UTKANTEN AV DELHI 

 

DAG 07.      8/11           KAUSHAMBHI – CHAMBAL SAFARI LODGE (ca 5-6 tim) 

Frukost – Därefter kör vi ut på den snabba motorvägen och vi bör anlända till Chambal Safari Lodge 

omkring klockan 13-14.00. Eftermiddagen fri för avkoppling, middagen serveras i trädgården. I Chambal 
finns varken tigrar, noshörningar, elefanter eller leoparder. Det lugna och charmiga området är en plats 

med heliga män, tempel, kameler, genuin landsbygd och stillsamhet. Chambal är ett paradis för 

fågelskådare och de som har intresset av flygande hundar. 45 minuter från vår lodge ligger floden 

Chambal här finns de stora krokodilerna samt den utrotningshotade långnäbbade krokodilen Garial. 
ÖVERNATTNING CHAMBAL SAFARI LODGE, 02 nätter 

 

    
   Chambal Safari Lodge                                  02 bilder vid Chambal river - Foto: Kjell Borneland 

 

DAG 08.    9/11                CHAMBAL 

Idag beger vi oss till en av Indiens största kamel- och hästmarknader. Lunch på Chambal Safari Lodge 

därefter till Chambal river, floden är den renaste av alla sötvattenfloder i hela Indien.  
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Här i det kristallklara vattnet finns sköldpaddor, krokodiler, delfiner och ett rikt sjöfågelliv.  

Från de höga träden där vi bor på Chambal Lodge startar varje kväll de flygande hundarna sina nattliga 
raider efter söta mangofrukter som odlas i området. Dagtid hänger de helt synligt i ”vår trädgård”. 

ÖVERNATTNING CHAMBAL LODGE 

 

    
                    

  
04 bilder ovan; – Foto: Kjell Borneland 

 

DAG 09.   10/11     CHAMBAL – AGRA - DELHI 

Transportdag; Under resan från Chambal stannar vi till i staden Agra för ett kort besök på Taj Mahal. 

Taj Mahal; ”Kärlekens monument”. Det tog 22 000 arbetare 20 år att bygga detta magnifika mausoleum åt 

Mogulkejsaren Shah Jahan`s älsklingshustru Mumtaz Mahal. Hustrun avled i barnsäng 1631 när hon 

skulle föda sitt fjortonde barn. Djupt nere i Taj Mahals krypta vilar nu kejsaren Shah Jahan för evigt vid 
sidan av sin älskade hustru och parets 14 barn.  

 

Efter besöket på Taj Mahal har vi cirka 5-timmars bilresa till Delhi och hotell i stadsdelen Karol Bagh. 

ÖVERNATTNING TAJ PRINCESS eller liknande, 02 nätter 

 
DAG 10.   11/11    DELHI  

Dag för shopping (handicraft-market) och att strosa omkring på gatorna i området där vi bor. 

På kvällen avskedsmiddag i kvarteret där vi bor på en av Swed-Asia Travels lokala favoritrestauranger. 

ÖVERNATTNING TAJ PRINCESS eller liknande 

 

DAG 11.   12/11    DELHI - HEMRESA 
Transfer till flygplatsen. Hemresa med flyg. 

- slut på resan -  

 

PRIS LANDARRANGEMANG: 24.800:- per person 
Flygbiljett Sverige – Indien t/r tillkommer 
 
Forts… 



Swed-Asia Travels    ♦   Storgatan 28, Strängnäs   ♦   0152-181 82,  08-345 786 
www.swedasia.se    ♦    reslust@swedasia.com 

 

 

INGÅR I RESANS ARRANGEMANG: 
• Alla övernattningar, del i dubbelrum inkl frukost 

• Transfer till/från flygplats  

• Alla transporter med minibuss; Delhi – Moradabad - Corbett – Delhi (Noida) – Chambal – Agra – Delhi. 

* Busschaufförens kostnader för övernattning, måltider etc. 

* Hotellskatter, drivmedel, delstatsavgifter, vägavgifter, parkeringsavgifter  

• Under hela vistelsen i Corbett och i Chambal ingår samtliga måltider: frukost/lunch/middagar 
• Två flaskor mineralvatten per dag/person ingår under vägtransporter 

• 05 jeep-safari i Corbett nationalpark 

* Corbett; Entré- och parkavgifter, guider, fotoavgifter 

* Tigerexpert i Corbett nationalpark 

* Fågel/ krokodilexpert på Chambal river 

* Båtresa cirka 3-4 timmar på Chambal river  
• Svensk färdledare under hela resan. (Indienexperten Kjell Borneland)  

• Informationsmöte på Swed-Asia Travels innan avresa 

• Reseinformation, packlista, rådgivning etc 

 

INGÅR EJ I ARRANGEMANGETS KOSTNAD: 
* Enkelrum extra kostnad 

• Måltidsdrycker, alkohol eller läsk ingår INTE under resan 

• Lunch och middag ingår INTE i Delhi  

• Entréavgift till Taj Mahal, (Besök ordnas som tillägg för den som önskar att besöka Taj Mahal) 

• Reseförsäkring, personliga mediciner, vaccinationer 

• Visum  
• Dricks till hotellpersonal, servitörer  

* Dricks till naturguider i Corbett och Chambal / båtutflykt / dricks till hotellpersonal 

• Dricks till busschauffören vid avslutad resa: Delhi – Corbett – Chambal - Delhi  

• Personliga utgifter som t.ex. minibar på hotellrum, tvätt, telefon, internet (där inte Wi-Fi finns) 

 
         

TIGERSAFARI – CORBETT 

Under safariturer: Ingen resenär får kliva ur sin jeep. Naturguiden kan i nödfall anvisa en rastplats (om 

toalettbesök blir ett måste). Vegetationen i Corbett består i huvudsak av höga sal-träd (Shorea robusta) 

vilka täcker ca 73 % av parkens skogar. Låglandet omkring floden Ramganga river består mestadels av 

högt elefantgräs, 37 olika bambusorter finns. Ett stort antal medicinalväxter växer på låglandet. 

Uppskattningsvis finns det i Corbett nationalpark 215 tigrar, 103 leoparder, 234 elefanter, 31 304 Chital 
hjortar, 4 239 Sambar hjortar, 1 557 Muntjac (mindre hjort) 75 Sloth bear (björn) Melursus ursinus, 6 151 
Vildsvin och 33 olika sorters ormar, krokodiler och ödlor. Därutöver finns 50 andra djurarter, liksom 549 

fågelarter. Det finns åtta mindre byar inne i nationalparken där lokalbefolkning bor. Björnar är alltid 

snara till anfall och det hjälper inte att klättra upp i ett träd om man blir anfallen eftersom björnen snabbt 

klättrar efter. Sitt alltid still i jeepen och förlita er på våra naturguider och skickliga chaufförer! 

 

ANTALET VILDA TIGRAR I VÄRLDEN Cirka 3 900 enligt WWF 
VARAV ANTALET VILDA TIGRAR I INDIEN     Cirka 2 226 

VARAV ANTALET VILDA TIGRAR I CORBETT Cirka 215 

  

 

CHAMBAL RIVER 
Det skyddade reservatet invigdes 1979 och är 5 400 kvadratkilometer stort. Ingen annan flod i Indien 

anses så ren och klar vilket innebär att befolkningen vid floden hämtar sitt dricksvatten direkt ur floden.  

Fiske är förbjudet och ingen jakt är tillåten. (Jakt är överhuvudtaget inte tillåten i Indien, men tjuvjakt 

förekommer). Hinduer dödar inga djur alls eftersom alla djur enligt hinduistisk tro är kopplat till någon 

gud och är därför heliga). I floden Chambal finns den största populationen i hela Indien med den 

utrotningshotade långnäbbade Gharialen. Därutöver finns åtta arter av sköldpaddor plus ett okänt antal 
av sötvattendelfiner. Här finns mängder av stora krokodiler. Chambal river är också den enda flod i Indien 

där den röd-kronade taksköldpaddan lever. 320 olika fågelarter finns i området. På floden gör vi en kortare 

båtutflykt med motorbåt under cirka 3 timmar. Flytvästar finns för samtliga resenärer som medföljer på 

båtturen. 

 

Vi välkomnar dig till vår resa i liten grupp till Indiens vilda och vackra natur! 


