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En resa till Indiens vilda Lejon 
 

 
 
Det asiatiska lejonet härstammar ursprungligen från Afrika men kommer närmast från Iran/Irak. 
Därifrån spred de sig till delstaterna Uttar Pradesh och Bihar i Indien. Genom en tidigare mycket 
hård avskjutning decimerades den indiska lejonstammen kraftigt. I övriga Asien är lejonet helt 
utrotat men som Asiens enda vilda lejon lever en population på ca 550 lejon kvar i Gir-skogen i 
delstaten Gujarat. Hela delstaten är 196 024 kvadrat-kilometer stor och består av dimhöljda berg, 
torra skogar, gräsland, saltöknar, insjöar och ett vidsträckt kustområde mot arabiska havet. 
 
Reservatet Sasan Gir öppnades 1965 men först 1975 klassificerades en yta på 1.412 kvm som 
nationalpark. Bergen i- och omkring nationalparken är av vulkanisk art och kallas för ”black cotton 
soil”. Gir har ett tropiskt klimat med tre årstider (sommar, monsunregn och vinter). Sommar-
temperaturen kan gå upp till 40+C. Under februari - mars ligger temperaturen på 25 – 28C+.  
I Gir-parken finns 300 konstgjorda vattenhål för de vilda djuren. Inne i det unika Eco-systemet 
finns 38 olika däggdjur, cirka 300 arter fåglar, 37 arter ormar och fler än 2000 olika insekter.  
 
DAG 01.   12/ 2 ANKOMST NEW DELHI – FLYG TILL RAJKOT 
På flygplatsen i Delhi möter Kjell Borneland upp för transport till Hotel Shanti Palace ett 
närbeläget hotell för några timmars vila. Lunch. Därefter åter till flygplatsen för inrikesflyg till 
Rajkot med avgång klockan 16.55. Flygresan till delstaten Rajkot i delstaten Gujarat tar 1 timma 
och 45 minuter. Från flygplatsen i Rajkot biltransport till hotell.  
Övernattning: Hotell Platinum 
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DAG 02.  13/2 RAJKOT – SASANGIR 185 Km/ 4 tim 

Frukost, därefter kör vi till Sasan Gir som även kallas för ”Juvelen av Saurashtra”. Sasan Gir är 
enda platsen i hela Asien där vilda Lejon lever i frihet i sin naturliga miljö. Områdets cirka 420 - 
500 lejon lever i samförstånd med den lokala befolkningen (Maldaharis). Sedan flera generationer 
lever cirka 450 familjer inne i reservatet där de i huvudsak livnär sig på mangoodlingar och 
lejonguidning.  
Vi checkar in på vårt hotell och förbereder oss inför en eftermiddagssafari.  
Övernattning: Gir Birding Lodge, 02 nätter 
 

   
 Sasan Gir - Foto: Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 

 

DAG 03.   14/2 SASANGIR - SAFARIDAG 
Tidig väckning klockan 05.30 – Kaffe/te serveras och därefter start kl. 06.00 för safari. Åter till 
hotellet klockan 10.00 för frukost. I Gir finns förutom lejonen cirka 300 leoparder, 32 olika 
sorters reptiler, 300 fågelarter, samt mängder av andra vilda djur.  
Eftermiddagens safari startar kl.14.00 och avslutas klockan 18.00. 
Övernattning: Gir Birding Lodge 
 
DAG 04.   15/2 SASANGIR SAFARI – RAJKOT  
Morgonsafari. De asiatiska lejonen är inte lika sociala som de afrikanska lejonen och de är något 
mindre. Lejoninnan jagar på natten och är mer aktiv i sin jakt på föda än lejonhannen. Längd på 
indiska lejon ca: 2,75 m. / Vikt; 110 - 190 kg. 
Efter lunch reser vi med bil till staden Rajkot där vi åter checkar in på Hotell Platinum. 
Övernattning: Hotell Platinum 
 

DAG 05.   16/2          RAJKOT - DELHI 
Tidig frukost kan serveras på rummet. Transport kl 05.20 till flygplatsen. Flyget avgår klockan 
07.35 med ankomst New Delhi klockan 08.55. 
Från Delhi flygplats har vi transport till hotell i stadsdelen Karol Bagh. Resten av dagen fri för 
egna aktiviteter, promenader och shopping. 
Övernattning i New Delhi 

 
DAG 06.    17/2  DELHI – HEMRESA 
Transfer till Delhi flygplats för hemresa.  
- Slut på service -  
 
 

LANDARRANGEMANG: PRIS SEK. 15.300:- PER PERSON I DUBBELRUM 
TILLKOMMER: INTERNATIONELLT FLYG: SVERIGE – DELHI – SVERIGE 
 

Forts… 
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INGÅR I KOSTNADEN FÖR LANDARRANGEMANG:   
Transfer till och från flygplatser Delhi, Rajkot 
Inrikes flygbiljetter: Delhi – Rajkot – Delhi 
Samtliga transporter med bil & engelsktalande chaufför 
Del i dubbelrum, på angivna hotell i Delhi, Rajkot och Sasan Gir. 
Frukost under hotellboende 
Lunch och middagar ingår under hela resan, förutom i Delhi där endast frukost ingår 
Inträden för alla safaris i Sasan Gir 
Naturguide och chaufför ingår på varje jeepsafari i Sasan Gir 
04 Safariutflykter med privat jeep i Sasan Gir.    
Mineralvatten under safariutflykter och biltransporter  
Svenska färdledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels   
Skatter, vägavgifter, drivmedel, parkering 
Chaufförens boende & mat ingår under resan 
Konsultation, rådgivning och information av Swed-Asia Travels 
 

 
INGÅR EJ I LANDARRANGEMANG  
Internationell flygbiljett Sverige – Indien – Sverige (vi bokar gärna din biljett) 
Tillägg för enkelrum (dubbelrum för eget bruk): SEK 2.500:- 
Visum till Indien (ESTA e-visum via internet, eller turistvisum via Cox & Kings i Stockholm) 
Vaccinationer 
Inga drycker eller måltidsdrycker ingår förutom mineralvatten som under safariutflykter och 
bilresor. 
I Delhi ingår inte lunch eller middag, däremot frukost 
Avbeställningsskydd, eller reseförsäkring  
Personliga utgifter; tvätt, telefon & internet, minibar på hotell etc. 
Fotoavgift 500 Rs tillkommer per safari för kamera i Sasan Gir nationalpark.  
Dricks till hotellpersonal, servitörer 
Dricks vid avslutad safari till naturguider och chaufförer i Sasan Gir 
 

 

 
Lejon i Sasan Gir - Foto: Kjell Borneland 


