
Swed-Asia Travels   ♦   0152-181 82             www.swedasia.se    ♦    reslust@swedasia.com 

 

 
SWED-ASIA TRAVELS  

  

 

- DET OKÄNDA INDIEN - 
 

DELHI – GUWAHATI (ASSAM) - TÅGRESA TILL DIMAPUR I NAGALAND - 
NOSHÖRNINGAR I KAZIRANGA NATIONALPARK – MÄRKLIGA MÖTEN I HAFLONG, 

HISTORISKA PLATSER OCH OLIKA FOLKGRUPPER  
 

    

                    
Rödmarkerad delstat Nagaland                 Rödmarkerad delstat Assam 

 

 
DAG 01.  DELHI – INRIKESFLYG TILL GUWAHATI I DELSTATEN ASSAM   
Framme i Guwahati möts ni utanför flygplatsen av vår lokala samarbetspartner. Därefter med bil 
till inbokat hotell. (ca. 30 minuters bilresa).  
ÖVERNATTNING HOTELL DYNASTY, GUWAHATI 
 

DAG 02.  GUWAHATI SIGHTSEEING – NATTÅG TILL DIMAPUR (NAGALAND) 
I Guwahati besöker ni templen Kamakhya och Umananda. Båda templen är belägna på Påfågel-
ön i floden Brahmaputra. Er guide tar er dit med båt.  
Åter till hotellet för lunch. 
 
Under kvällen har ni transport till Guwahati tågstation där ni kliver ombord på nattåget mot 
Nagaland och staden Dimapur. Tåget avgår från Guwahati station strax före midnatt - anländer 
till Dimapur station klockan 06.00 nästa morgon.  
MYCKET ENKEL ÖVERNATTNING OMBORD PÅ TÅGET TILL NAGALAND 
 

   
          Kamakhya Temple                            Umananda Temple              Guwahati tågstation 
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 DAG 03.    DIMAPUR (Nagaland) 
Ni befinner er nu i delstaten Nagaland… Ni blir hämtade med bil på tågstation för transport till 
hotell och checkar in så snart rum finns klara. Efter incheckning och ”uppfräschning” väntar en 
spännande dag bland stadens lokala basarer och marknadsplatser, samt en citysightseeing med 
guide. Befolkningen här består i huvudsak av Kachari Naga folket och språken är engelska och 
Nagamese  
ÖVERNATTNING PÅ HOTEL I DIMAPUR 
 
DAG 04.    DIMAPUR – HAFLONG (Assam) 200Km/ 5-6 Tim 
Haflong är en vackert belägen ”Hill station” och den enda bergsstationen som finns i delstaten 
Assam. Staden ligger på 966 meters höjd och har ca 45.700 invånare. Ni checkar in på hotell 
Landmark där ni övernattar två nätter. Hotellet är mycket enkelt men det bästa som finns i 
Haflong. 
Under eftermiddagen bil till Jatinga fågelreservat. Reservat ligger i distriktet Dima Hasao på ett 
avstånd av ca 2 timmars bilresa från Haflong. Reservatet har ett rykte om sig att vara platsen 
där ”fåglar tar livet av sig”... vilket är en myt, faktum är att de ofta blir dödade och uppätna av 
lokalbefolkningen.  
ÖVERNATTNING PÅ HOTELL LANDMARK  
 

    
Större Näshornsfågel (Buceros bicornis) – Grön Biätare (Meriops Persicus) Assam och Nagaland 

 

DAG 05.    HAFLONG    
Haflong ligger 966m meter över havet. Här bor cirka 45.000 människor olika folkgrupper; 
Dimasa, Jema Nagas, Hmars, Hrankhols, Biates, Vaipheis, Karbis, Jaintia, Khelmas och Thadou 
Kukies tribes.  
Efter frukost tar ni er till Maibong som ligger vid floden Mahur i Dima Hasao distriktet. 
- Maibong var en gång huvudstad över kungadömet ”Kachari”. Här finna ruiner och lämningar 
från forntida storhetstider som exempelvis ”stenhuset” med sina inskriptioner av stort 
arkeologiskt och historiskt värde. Här finns också äldre traditionella hindu tempel. Här är ni 
inbjudna till byn Giding för lokal-lunch och byns goda hirs-öl. 
ÖVERNATTNING HOTELL LANDMARK 
 

   
   Besök i Gidingpur                                 Byborna i Gidingpur                       Utmed vägen… 

 
DAG 06.  HAFLONG – MED BIL TILL KAZIRANGA NATIONALPARK  6-7 tim. 
Lång men intressant bilresa där n kan göra flera fotostopp. Ni äter lunch utmed vägen. 
Bilresan tar er idag fram till Kaziranga nationalpark där ni checkar in på en ”lodge”. 
ÖVERNATTNING: LODGE I KAZIRANGA NATIONALPARK 
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KAZIRANGA NATIONAL PARK har utöver sina 2 000 enhornade noshörningar även en stor 
population av vilda elefanter. I nationalparken finns; Tiger, fläckig leopard, svart leopard (Panter) 
Sambar, Gaur, indisk vildhund, vilda bufflar, liksom mängder av tropiska fåglar inklusive fyra 
olika arter av näshornsfågeln. Den asiatiska elefanten är mindre än den afrikanska 
savannelefanten. Höjd på skuldror; 2,45 – 2,75 cm/Vikt; 3000 kg/Ålder; ca 60 - 80 år. 
 

   
 Foto Kaziranga nationalpark, Swed-Asia Travels  

 

DAG 07.     KAZIRANGA NATIONALPARK - safaridag 
Tidigt på morgonen ger ni er ut på elefanter för att i de vidsträckta gräsmarkerna spåra efter 
tiger och den stora enhornade noshörningen. Lunch – och därefter eftermiddags safari i jeep.  
I Kaziranga finns världens största population av enhornade noshörningar. Lokala namn på 
noshörning i Assam är; Gainda (Hindi), Gaur (assamese). Ni spanar även efter vilda bufflar, 
elefanter, hjortdjur, Gaur (indisk bison), schakaler, apor, vildsvin och alla de hundratals 
fågelarter som här har sina häckningsplatser.  
ÖVERNATTNING PÅ LODGE, KAZIRANGA NATIONALPARK 

     
DAG 08.     KAZIRANGA NATIONALPARK - safaridag 
Idag tar ni er till en annan del av nationalparken med jeep. Avsikten är att fotografera badande 
och simmande noshörningar och elefanter. Därefter återvänder ni till er lodge för lunch. På 
eftermiddagen ytterligare en safaritur med inriktning fram till skymningen på Bengalisk tiger. 
ÖVERNATTNING PÅ LODGE, KAZIRANGA NATIONALPARK 
 
DAG 09.     KAZIRANGA NATIONALPARK - GUWAHATI 240 Km/ 5-6 tim.  
Nu närmar sig resan sitt slut. Ni har biltransport tillbaka till staden Guwahati där ni checkar in 
på hotell. 
ÖVERNATTNING PÅ HOTELL I GUWAHATI 
 
DAG 10.   GUWAHATI – DELHI  
Inrikesflyg till New Delhi där ni har transfer till inbokat hotell - fortsättning på egen hand eller 
utökat program med Swed-Asia Travels - . 
 
 
INGÅR I RESANS KOSTNAD 
* Boende på hotell 
* Måltider efter överenskommelse  
* Alla transporter i Assam och Nagaland sker med A/c Tempo Traveller 
* Chaufförens kostnader för hotell, måltider, bränsle och vägavgifter ingår 
* Inrikes flygbiljetter: Delhi- Guwahati – Delhi  
* Engelsktalande indisk guide/eskort medföljer  
* Lokal guide medverkar under två dagar i Haflong 
* Nattåg Guwahati – Dimapur i klass 3 A/c. 
* Entréer till monument och nationalparker ingår. 
* Elefantutflykt i Kaziranga   
* Jeepsafaris i Kaziranga nationalpark  
* Privat motorbåtsutflykt till Peacock Island 
* Kultur och dansprogram ingår i Haflong 
* Alla lokala hotell- och vägskatter ingår 


