SWED-ASIA TRAVELS

INDISKA LEOPARDER OCH MAHARADJA-PALATS

”Leopard fångad i flykten” - Foto; Kjell Borneland, Swed-Asia Travels
Rajasthan är en av Indiens mest fängslande och färgstarkaste delstater med inslag av turbaner, textilier
och exotiska smycken. Här finns marmorslott, heta sanddyner, kameler och legender som för besökarens
tankar tillbaka till svunna tider. Delstaten kan beskrivas som ett land med kungliga palats där prinsar
och prinsessor har badat i juveler. Men här finns även elefanter, leoparder, tigrar, påfåglar och mängder
av vänligt sinnade människor.
– Här i Rajasthan är det människorna som ger färg åt landskapet, men också där beduiners färgstarka
klädedräkter blandas med kameler, handutsirade silversmycken, musik och dans. Den här resan tar dig
till leopardmarker där omgivningarna är torra som ökenområden; till de långsträckta Arwalli-bergen där
leoparder och beduiner lever i symbios, en plats där ingen jakt förekommer. Vi besöker även de heliga
städer som Jodphur och Udaipur.
Delstaten Rajasthan har bildats av ett antal gamla furstendömen och själva namnet Rajasthan betyder
”Kungarnas hemvist”. Invånarna här kallas för Rajputs. De har en krigisk bakgrund sedan generationer
under en tid då ständiga krig utkämpades mot inkräktare. Än idag där man tar sig fram i Rajasthan ser
besökaren fästningar och borgar på nästan varje upphöjd klippa. De magnifika palatsen, forten och de
muromgärdade städerna finns fortfarande kvar och framkallar bilder från svunna tider. Hotellen där vi bor
är arkitektoniska mästerverk och där har man varken snålat med pengar eller konstnärlig möda.
Den resenär som har ett genuint intresse av gammal indisk historia kommer under den här resan få en
allsidig bild av en ytterst imponerande och fascinerande kultur som en gång här har funnits. Området
Bera är leopardernas hemvist, där kommer vi att möta människor som har flyttat in i leopardens miljöer,
och inte tvärtom. Uppskattningsvis finns i Indien omkring 12 000–14 000 leoparder och vi har valt att
besöka Jhalana och Bera där sannolikheten är som störst att få en leopard i blickfånget.
Leopard; (Panthera pardus) På hindi: Tendua, Cheeta, Guldar. På Bengali; Cheeta Bagh.
Ett antal andra underarter av leoparder förekommer på andra platser i världen. Leoparder har svarta
rosetter över hela kroppen och är Indiens tredje största kattdjur efter den bengaliska tigern och det
indiska lejonet. Det finns avvikande leoparder i Indien med helsvart teckning som kallas för panter (eller
black panter) – de är en mutation av lokala leoparder.

Välkommen på en resa till Rajasthan i ”Leopardens tecken”…
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DAG 01: (13 Feb) ANKOMST TILL INDIRA GANDHI AIRPORT DELHI – TRANSPORT MED MINIBUSS
TILL STADEN JAIPUR (05 TIMMAR)
På flygplatsen utanför terminalen i Delhi möter Kjell Borneland upp för transport till staden Jaipur. - Ni
anländer tidigt på morgonen och luften utanför flygplatsen känns fortfarande sval och skön. Men snabbt
blir trafiken allt mer intensiv och avgasröken lägger sig som en dimma när vi startar färden västerut mot
maharadjornas land och till staden Jaipur. Halvvägs till Jaipur stannar vi till för frukost och vid
framkomsten till Diggi Palace äter vi lunch, och kopplar av efter en lång resa. På kvällen middag på
hotellet.
Staden Jaipur är huvudstad i delstaten Rajasthan och målades i rosa färg 1883 när Prins Albert (Drottning
Victorias son) kom på besök. Jaipur uppfördes 1727 under regeringsperioden med Maharadjan Sawai Jai
Singh och hotellet där vi bor tillhör en ättling till den forna maharadjan. Diggi Palace är en avkopplande
oas med tropiska träd, påfåglar och pool.
ÖVERNATTNING DIGGI PALACE

INDIEN - När Indien blev självständigt vid midnatt den 15 augusti 1947 klämtade klockan för de indiska
kungarna (maharadjorna). Ett och ett halvt år senare tvingades de signera sin egen abdikering, men tack
vare ett fett apanage från regeringen kunde de fortsätta sitt monstruöst luxuösa palatsliv fram till Indira
Gandhi`s sista levnadsdagar (Indira Gandhi mördades av sina egna livvakter i New Delhi 1984). En
maharadja i Rajasthan hade till exempel 27 stycken Rolls Royce. En annan gifte bort sin dotter till en prins i
ett bröllop som saknar sitt motstycke med 40 000 inbjudna gäster. Bröllopet beskrivs i Guiness rekordbok
som världens mest påkostade kalas. En annan maharadja arrangerade ett udda bröllop mellan två av sina
hundar. 250 inbjudna hundgäster klädda i ädelstensinfattade brokader sittande på utsmyckade elefanter
tog emot hund-brudgummen när han anlände till bröllopet med sin husses privata tåg.
1971 tyckte dåvarande premiärministern Indira Gandhi, att nu fick det vara nog. Hon drog in det statliga
maharadjabidraget och berövade samtliga maharadjor sina officiella titlar men de fick behålla sina slott och
palats. De flesta maharadjapalatsen har sen dess ombildats till exotiska hotell för att bekosta driften, där
flertalet maharadjor eller ättlingar även bor kvar än idag.
Mogulernas, maharadjornas och britternas jaktorgier anses vara den största anledningen till att stammen av
lejon, tigrar, leoparder och vissa fågelarter minskat eller helt utplånats från stora delar av Indien. Det var till
exempel inte ovanligt att man sköt 40 000 stäpphöns på en enda dag. En jägare kunde t.ex. med hjälp av
hundratals drevkarlar döda 50 tigrar under en dag enbart för sitt höga nöjes skull. Antalet tigrar i Indien vid
sekelskiftet 1800-1900talet var ca 100.000 individer. Efter de ohejdade jakterna sjönk antalet dramatiskt till
endast 2.500 i slutet av 1970-talet.
En glädjande utveckling har dock skett och långsamt ökar den bengaliska tigern igen tack vare hård
lagstiftning, statliga och ideella insatser.
Rajputerna blev också ryktbara för sin ridderlighet och sin enorma tapperhet. Med en stark känsla av ära
(jämför samurajer i Japan) föredrog de döden framför kapitulation. I hopplösa lägen begick man ett sorts
rituellt kollektivt självmord kallat ”jauhar” där kvinnorna kastade sig själva på bål medan männen iförda
den saffransfärgade turbanen red ut mot den övermäktiga fienden och därmed en säker död. Stolthet och
mod är det genomgående temat i alla berättelser och sägner om det ståtliga krigarfolket Rajputs.
SWED-ASIA TRAVELS ♦ www.swedasia.se ♦ 0152-181 82, 08-345 786

♦ reslust@swedasia.com

Entrén till Diggi Palace Jaipur

Foto; Salim Bloch

Foto; Kjell Borneland

DAG 02. (14 Feb)
JAIPUR – JHALANA - LEOPARDSAFARI
Te/kaffe på hotellet – därefter snabbt iväg 05.45 till Jhalana Forest Range för leopardsafari. Åter till
hotellet kl. 09.30 för frukost. Avkoppling vid poolen fram till lunch klockan 13.30. Eftermiddagens safari
startar kl.15.45 och pågår till solnedgången.
Leoparden är det största kattdjuret i Jhalana eftersom inga tigrar finns i området. Den smidiga och
fläckiga leoparden uppfattas av lokalbefolkningen som en helig katt – därför dödas inga leoparder av
lokalbefolkningen. Med lite tur kanske vi får uppleva hur leoparder i Jhalana dagtid jagar sina byte som i
huvudsak består av antiloper, apor (langurer), påfåglar och ormar. Även hyenor, bufflar får, getter och
hundar stryker ofta med som en extra måltid när leoparden nattetid besöker de närbelägna byarna.
Nationalparkens leopardhannar väger mellan 40 och 70 kilo. Honorna mellan 30 - 35 kilo.
I nationalparken Jhalana finns cirka 70 olika arter av ormar varav fyra är extremt giftiga.
ÖVENATTNING DIGGI PALACE
DAG 03. (15 Feb)
JAIPUR – JODPHUR; EN LÅNG DAGSRESA 339 KM / CA 6-7 TIMMAR
Jodphur är den näst största staden i Rajasthan och ligger i utkanten av den stora Thar-öknen som
sträcker sig från Rajasthan ända in i Pakistan. Staden kallas allmänt för den ”blå staden” eftersom många
bostadshus är målade i ljusblåa färger. På eftermiddagen besöker vi fortet Mehrangarh. Fortet uppfördes
1460 av härskaren Rao Jodha.
ÖVERNATTNING AJIT BHAWAN

Rao Jodhpur Mogul-härskaren av Mehangarh Fort, Jodphur
DAG 04. (16 Feb)
JODPHUR
Idag gör vi ett intressant besök till Guda Bishnoi Village Avståndet till byn från vårt hotell är 25 kilometer.
Här bor en udda etnisk folkgrupp som bestämt sig för att leva så nära som det är möjligt bland hjortar,
påfåglar, antiloper och tranor. Namnet Bish betyder tjugo och noi betyder nio. Människorna här är strikta
vegetarianer och dyrkar guden Vishnu samt den indiska gasellen som endast finns i distriktet Jodphur.
Runt den vackra sjön som omger Bishnoi Village finns bofasta tranor och ”Black-Buck” den snabbaste
antilopen i Indien som kan få upp en fart av 80 kilometer i timmen
ÖVERNATTNING HOTEL INN SEASON, JODPHUR.
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DAG 05. (17 Febr.)
JODPHUR – BERA CA 180 KM / 5-6 TIM
Tidig frukost därefter kör vi direkt till Bera dagens slutmål som ligger inklämt vid Arwali-bergen och nära
den stora dammen “Jawai Dam”. Området är välkänt för sina krokodilrika floder och anses vara en av de
bästa platserna i Indien för fotografering av leoparder. Jawai-dammen är en utmärkt plats för kräsna
fågelobservatörer och har vi tur den här dagen hinner vi både med en eftermiddagssafari med sikte på
leopard och att fotografera exotiska fåglar
ÖVERNATTNING PÅ CASTLE BERA (www.castlebera.com)

Foton: Kjell Borneland / Swed-Asia Travels

Det unika Eco-systemet i och omkring Bera består av 480 olika tropiska växter, 107 olika trädslag, ett 40 tal
grässorter samt 215 medicinska plantor (Ayurveda). Växterna används av lokalbefolkningen för olika
medicinska behandlingar. Leoparden är Indiens tredje största kattdjur efter tigern och lejonet, men tar igen
sin storlek från de andra djuren med sina muskler och sin enorma styrka. Leoparden kallas i Indien ibland
för panter och förekommer då helsvart (Black Panther), men båda är samma djur. Området där de smidiga
katterna vistas är mellan fem till sju kvadratkilometer stort och består i huvudsak av öppen skog och låga
berg. Leoparder är skickliga trädklättrare, en hanne kan till exempel utan något större problem bära upp sitt
byte som är tre gånger större än leoparden själv, hela sex meter upp i ett träd. Livslängden på vild leopard i
Indien är cirka 10 - 12 år.
DAG 06. (18 Feb)
BERA – JEEP SAFARI
Frukost – därefter leopardsafari med jeep. Lunch. På eftermiddagen gör vi ytterligare en safari som pågår
fram till mörkrets inbrott. Leoparderna i Bera är det största kattdjuret eftersom inga tigrar längre finns
kvar. Den smidiga fläckiga leoparden lever i symbios med lokalbefolkningen och behandlar leoparden som
en helig katt. Leoparderna dödas inte av byborna trots att tamboskap ofta dödas av leoparder.
ÖVERNATTNING CASTLE BERA
DAG 07. (19 Feb)
BERA – KUMBALGARH 6,5 Km / 1 TIM
Omkring fortet Kumbhalgarh fanns under 1500-talet världens näst längsta och uppförda mur efter den
kinesiska muren. Här har många blodiga krig utkämpats mellan soldater ridandes på kameler, hästar och
elefanter. Fortet Kumbhalgarh har sjuhundrafyrtiofem ingångar och inne i själva byggnaden finns flera
Hindu och Jain-tempel. Här finns även en enormt stor vattentank som tillverkades på 1500-talet av Rana
Lakha. Fortet var tidigare 38 kilometer långt och inne i själva byggnaden finns vad man tror vara Indiens
första tempel tillägnat den indiska guden Ganesh.
ÖVERNATTNING THE AODHI
DAG 08. (20 Feb)
KUMBHALGARH – UDAIPUR 100 Km / 3 TIM – FLYG TILL DELHI
Tidigt på morgonen kör vi från Kumbhalgarh till staden Udaipur varifrån vi flyger till Delhi. Flygresan tar
cirka 1,5 timma. Från flygplatsen i Delhi har vi transport till vårt hotell Taj Princess. Avskedsmiddag på
närbelägen restaurant.
ÖVERNATTNING TAJ PRINCESS, DELHI
DAG 09. (21 Feb)
DELHI – HEMRESA
Tidig transport till flygplatsen. Incheckning minst 03 timmar innan flygets avgång. Flyg till Europa
ankomst till Sverige samma kväll.
Forts..
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RESANS PRIS: 33.400:- PER PERSON I DUBBELRUM
- ALLA MÅLTIDER INGÅR
- INTERNATIONELLT FLYG INGÅR
INGÅR
Internationellt flyg i ekonomiklass Arlanda – Delhi – Arlanda (Finnair)
Alla transfers till och från flygplatser
Transporter med Tempo Traveler A/c
Boende i dubbelrum – extra kostnad tillkommer för enkelrum (se under rubrik ingår inte)
Chaufförens måltider och övernattningar
Drivmedel, delstatsavgifter, vägskatter, parkeringsavgifter.
02 flaskor mineralvatten per person under alla transportsträckor.
02 nätter på Hotell Diggi Palace inklusive frukost, lunch & middag
02 safaris med jeep i Jhalana nationalpark
Naturguide i Jhalana nationalpark
Inträde Jhalana nationalpark
02 nätter på Hotell Season Inn, Jodphur frukost, lunch & middag ingår
Utflykt till Bishnoi Village (Lunch) Middag på Hotell Season Inn
02 nätter på Hotell Castle Bera,
03 safari med jeep i Bera
Naturguide och chaufför i Bera.
Inträde till Bera nationalpark
Alla måltider ingår i Bera (frukost, lunch & middag)
01 natt på Hotell The Aodhi, Kumbalgarh (ingår frukost, lunch & middag).
Inrikesflyg ekonomiklass Udaipur - Delhi.
01 natt på Hotell Taj Princess i Delhi. Enkel frukost innan transport till flygplatsen.
Avskedsmiddag sista dagen i Delhi på lokal restaurang
Lokala skatter
Indisk naturexpert (Mr. Deepak)
Svensk färdledare; Indienaxpert Kjell Borneland
Ett informationsmöte hos Swed-Asia Travels innan avresa
Konsultation, rådgivning, reseinformation, packlista etc..
INGÅR INTE
Indiskt visum (e-Visa online ca 80 USD)
Mr Deepak, vår expertguide
Avbeställningsskydd, reseförsäkring
Tillägg för enkelrum SEK 3.650:Dricks på hotell
Dricks till guider & jeepchaufförer
Avslutande dricks till vår indiska chaufför som transporterar oss från Delhi till Jaipur – Jodphur- Bera /
varifrån han sen vänder tillbaka till Delhi med vårt bagage. (Vi övriga flyger till Delhi)
Måltidsdrycker eller alkoholhaltiga drycker ingår INTE
Personliga utgifter, tvätt, drycker, snacks etc.
Ev telefon/internet där inte fri wifi finns

Foto; Kjell Borneland, Swed-Asia Travels

Foto Salim Bloch, för Swed-Asia Travels
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