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SWED-ASIA TRAVELS  
  

   
Tigersafari i Corbett nationalpark & reptiler i Chambal – 

Indien november 2022 
 

    
Bild: Tiger i Corbett  &  Gavial i Chambal  

 
Jim Corbett nationalpark 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 350 - 549 olika fågelarter.  
Här kommer vi att ta oss fram med öppna jeepar i tre av parkens fem zoner Jhirna, Dhikala 
och Bijrani där sannolikheten är stor att påträffa tiger. 
 
Resan kombineras med Chambal en plats där reptilerna härskar. Chambal ligger söderut i 
delstaten (UP) Uttar Pradesh. Med öppen båt ger vi oss ut på floden Chambal bland krokodiler, 
gavialer, fåglar, sköldpaddor och sötvattendelfiner.  
På landsbygden i och omkring Chambal har tiden stått helt still utan någon påverkan av 
modernisering. Vi besöker den livfulla grönsaksmarknaden nära floden och det mytomspunna 
tempelområdet vid floden Yamuna. Grottorna som omger floden Chambal besöks i mitten av 
juni av Sloth bear (Svartbjörn). När monsunen inträffar är fruktträden då fulla av bär, 
termitstackarna av insekter och söt honung rinner från honungskakor i träd där bin hänger 
som klasar. Antalet björnar vid floden har under de senaste fem åren ökat tack vare att 
lokalbefolkningen planterat buskar av kair Capparis och Zizphus.sp. söta bär som är en 
delikatess för björnar. 
 

************ 
 

DAG 01.  (14 NOV)   ANKOMST DELHI – DIREKT TRANSPORT TILL MORADABAD  
(155 Km/4 tim) 
På flygplatsen i New Delhi möter färdledaren Kjell Borneland upp. Med minibuss tar vi oss 
därefter ut mot den täta och intensiva stadstrafiken på ”ring road,” vägen som omsluter 22 
miljonerstaden. Att ta sig ut ur Delhi med bil kan ta ett par timmar, allt beroende på trafik-
intensiteten. 
Dagens slutmål är staden Moradabad i delstaten Uttar Pradesh (UP). Moradabad ligger vid 
floden Yamuna och har cirka en miljon invånare. Staden uppfördes av den yngste sonen till 
Mogulhärskaren Shah Jahan kanske mer känd för sitt uppförande av Taj Mahal i staden 
Agra. När vi anländer till hotellet är vi redan en bra bit på väg mot Corbett nationalpark. 
I Moradabad gör vi en kortare stadsrundtur innan middagen serveras. Här övernattar vi.   
ÖVERNATTNING HOTEL MB GREENS CLARKS INN 
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DAG 02.  (15 NOV)      MORADABAD – RAMNAGAR, CORBETT NATIONALPARK  
(80 Km/cirka 3 tim) 
Frukost – därefter kör vi mot Jim Corbett nationalpark. Efter färdvägen gör vi ett kort stopp 
vid floden Ganges. Den stora nationalparken Corbett är belägen vid foten av indiska 
Himalaya i delstaten Uttarakhand. Parken består av täta skogar, höga sal-träd, floder och 
stora öppna grässavanner. Uttarakhand bildades (knoppades av från UP) år 2000 efter 
lokala oroligheter och protester mot det dåvarande styret i Uttar Pradesh. Missnöjet berodde 
främst på att de lägre kasterna, men även Rajput-kasten och i viss mån Brahmin-kasten 
tidigare helt dominerat området fick mindre inflytande.  
 
Dagens slutmål Ramnagar ligger i den yttre zonen av Corbetts nationalpark. Vi checkar in 
på Tiger Camp. Efter lunch en kortare promenad till den fiskrika floden Kosi för att 
fotografera fåglar. Innan kvällens måltid serveras har vi en filmförevisning om den indiska 
tigern. Det vilda området där vi nu befinner oss gränsar mot Nepal och här i de milsvida 
omgivningarna som sträcker sig till Nepals gräns finns uppskattningsvis 225 tigrar som 
strövar fritt omkring. På ett dygn kan en tiger-hanne vandra cirka 30 kvadratkilometer och 
en tiger-hona 10 - 20 kvadratkilometer. 
ÖVERNATTNING TIGER CAMP 
 
INDIRA GANDHI var politiker och premiärminister i Indien mellan1966 -77 och 1980 - 84.  
Indira ärvde sitt stora naturintresse av fadern den legendariske statsmannen Nehru.  
1973 drog hon igång ett stort räddnings-projekt för Indiens vilda djur och djungelområden.  
 
På Indira Gandhis eget initiativ inrättades nio tigerreservat med syfte att Indien skulle bli ett 
asiatiskt föredöme inom naturvård. Hennes intresse för att bevara den Bengaliska tigern och 
naturen kvarstod fram till att hon 1984 blev skjuten och dödad i New Delhi av sina livvakter.  
 

 
      Jim Corbett                                                              Dhangiri gate 
 
CORBETT NATIONALPARK kallades först för Hailey efter en engelsk guvernör Sir Malcom 
Hailey. Därefter döptes parken 1954 om till Ramganga. Det nuvarande namnet Corbett fick 
parken efter att Jim Corbett avlidit. Under flera år av hårt arbete försökte Jim Corbett att 
övertyga den indiska regeringen om den oroväckande nedgången av tigrar och skövlandet av 
landets skog och mark. Långt senare blev dåvarande premiärminister Indira Gandhi 
engagerad i den indiska tigerns öde och startade 1973 ett räddningsprojekt för Indiens vilda 
djur och skog.  
Jim Corbett och hans syster Margaret emigrerade 1947 till Kenya där J.C avled den 19 april 
1955. Redan 1907 lanserades tanken om ett viltreservat och det var här i Corbett man senare 
inledde ”Projekt Tiger” (startades på 1970-talet). Idag anses parken vara en av de säkraste 
platserna i Indien för tigerobservationer, men det krävs det tålamod, tålamod och åter tålamod 
föra att i Corbett påträffa ”Djungelns konung”. 
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I den stora nationalparken finns 13 meteorologiska stationer. Sommar (mars till juni 40+)  
Dagarna under november är oftast sköna med värmande sol och en temperatur mellan 20 – 
25 plusgrader, men tidig morgon kan temperaturen gå ner till 10+ och när solen gått ner är 
det normalt med en bitande vind. I Corbett tar vi oss fram i öppna jeepar därför 
rekommenderas tät vindjacka, tröja, halsduk, mössa och handskar när vi tidigt på 
morgonen äntrar våra jeepar. All klädsel under safariturer bör vara i naturfärger (ej vitt eller 
rött) stadiga kängor är också att föredra. (inga sandaler eller tunna tygskor.)  
Absolut förbjudet att vistas utanför det elektriska stängslet som omgärdar allt boende i 
Dhikala. Ingen får heller kliva ur jeeparna när vi gör safariturer i Birjani, Dhikala och Jirna. 
Endast i yttersta nödfall kan naturguiden anvisa en plats för ”quick fix”.  
 
Vegetationen i Corbett består i huvudsak av höga Salträd (Shorea robusta vilka täcker ca 73 
% av parkens skogar, Salträden växer upp till 1 400 meters höjd. Låglandet omkring floden 
Ramganga består mestadels av högt elefantgräs, 37 olika bambusorter och ett stort antal 
medicinalväxter som används av lokalbefolkningen. 
 
Uppskattningsvis finns inne i Corbett nationalpark 140 tigrar, 103 leoparder, 234 
elefanter, 31.304 Chital hjortar, 4239 Sambar hjortar, 1557 Muntjac (mindre hjortdjur) 75 
Sloth bear (björnar) Melursus ursinus, 6151 Vildsvin. och 33 olika sorters ormar, krokodiler 
och ödlor. Därutöver finns cirka 50 andra både stora och små djurarter.  
Åtta mindre byar finns inom nationalparken där folkgruppen Bohksas bor med regeringens 
tillstånd att kultivera marken. Två gånger om året får de gå ut i djungeln och avverka ved 
och plocka medicinalväxter.   
Att färdas i nationalparken med fordon efter mörkrets inbrott är absolut förbjudet och 
straffas hårt av parkledningen med böter. 
 
Swed-Asia Travels resenärer rekommenderar sina resenärer att under safariutflykter ta 
med kikare, kamera, anteckningsblock och penna.  
Samtal med mobiltelefon är absolut förbjudet under safariutflykter. Chauffören får däremot 
i nödfall använda sin mobil om något allvarligt inträffar.  En mobiltelefon är däremot 
utmärkt som kamera. Ingen form av musikapparat får heller användas när vi genomför 
safariutflykter. Blixt på kamera eller mobil måste alltid vara avstängd vid ett tigermöte på 
morgonen eller strax före mörkrets inbrott. 
 
Den indiska tigern har en vikt av ca 130 – 180 kilo, men det finns vissa exemplar 
(tigerhanar) som väger upp mot 250 kg. (I nationalparken Ranthambore i delstaten 
Rajasthan finns tigrar av hankön som väger upp mot 300 kg.) Tigrar uppnår en ålder av 15 - 
20 år. Födan består mest av hjortar, antiloper, vildsvin, apor men även andra djur. 
Tigerhonan föder normalt tre - till fyra ungar. En enda tiger kan på ett år döda 300 Chital - 
hjortar (Axis Axis)  
 
I den yttre zonen av Corbett (Ramnagar) finns cirka 17.500 vilda hundar varav flera är 
smittade av ett virus Parvo (Kaninvirus), det är ett virus som attackerar hundarnas celler 
och bryter ner de vita blodkropparna. Tigrar som dödar och äter smittade hundar avlider så 
småningom. Viruset Parvo kan även spridas till människor Ett bra råd när du är i Indien, 
kela aldrig med hundar.  
Om du ändå har klappat en hund i Corbett eller någon annanstans i Indien undvik då att 
klia dig i ögonen innan du först tvättat dig nogsamt om händerna. Rabies kan överföras från 
däggdjur till människa genom saliv. Rabies överförs i allmänhet av hundar, katter, 
fladdermöss och har 100 % dödlighet. Sjukdomen är vanlig i Indien (hjärninflammation). 
Rabies förekommer inte i Sverige däremot har två personer tidigare avlidit i Sverige av 
rabies; en som varit på resa i Indien, den andra efter hemkomst från Thailand. 
 
Tigersafari: 
Normalt sker väckning klockan 05.00 då serveras en kopp varmt te eller kaffe.  
Morgonens första safari med jeep startar strax före solens uppgång klockan 05.30.  
Normalt slutar en safaritur ca klockan 10.00 därefter är det frukost. Vila och lunch. 
Klockan 14.00 startar eftermiddagens jeepsafari.  
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.swedasia.se
mailto:reslust@swedasia.com
http://www.novapdf.com/


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

 

     
Foto; Tina Höijer Bijrani, Corbett nationalpark 

   
Nationalparken Corbetts öppettider är reglerade men kan alltid ändras. Swed-Asia Travels 
reserverar sig därför för oförutsedda regleringar som kan inträffa i de zoner vi besöker. 

 
 
DAG 03.  (16 NOV)    RAMNAGAR – BIJRANI TIGERSAFARI – RAMNAGAR  
(två safariturer) 
Väckning klockan 05.00. Kaffe och te serveras. Därefter transport med jeep till Bijrani 
Range Forest. Vid ”gaten” måste varje besökare uppvisa Pass för registrering (gäller vid varje 
enskild safaritur) innan vi får fortsätta in i parken. Åter kl. 10.00 till Tiger Camp för frukost 
och egen tid. Den som själv tar sig runt omgivningen vid Tiger Camp med kikare får oftast 
en lyckad fågelupplevelse. Lunch klockan 13.00. Avfärd igen klockan 14.00. Eftermiddagens 
safari går till samma djungelområde som på morgonen. Safarin avslutas kl. 18.00 vid solens 
nedgång.  
ÖVERNATTNING TIGER CAMP, RAMNAGAR  
 

      
  Foton: Kjell Borneland - Corbett Nationalpark                                    (Dhikala)                         
 
 
DAG 04. (17 NOV)      RAMNAGAR – DHIKALA  
Tidig avresa med våra jeepar. Från Tiger Camp (yttre zoonen) till Dhikala (inre zoonen av 
parken) är den cirka 30 kilometer. Vi kör till Dhangiri gate där åter resenärens pass och 
andra formaliteter måste uppvisas. Färden genom parken till Dhikala är en ”transportsafari” 
där tiger kan dyka upp så håll ögonen öppna...  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.swedasia.se
mailto:reslust@swedasia.com
http://www.novapdf.com/


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

 

Dhikala är den största av fem zoner i Corbett. Landskapet består av flodbäddar, gräsland 
och tät djungel. Efter incheckning och lunch på vår lodge gör vi en jeepsafari fram till kl. 
18.00. Sannolikheten i att påträffa tiger i Dhikala är mycket stor. I Dhikala genomför vi fyra 
safariutflykter.   
ÖVERNATTNING FOREST REST HOUSES  
 

         
 
Dhikala är helt stängt för besökare mellan 14 juni till 14 november varje år då området 
drabbas av häftiga monsunregn, översvämningar och därefter krävs tid för reparationer som 
åter gör körvägarna framkomliga för jeepar. Enda möjligheten för parkvakter och personal 
som bor i Dhikala är udner denna period att med elefant ta sig från Dhikala till Ramnagar. 
 
DAG 05.  (18 NOV)       DHIKALA  
Morgon och eftermiddags safari med jeep. 
Björnar (Sloth bear) i Corbett är alltid snara till anfall, det hjälper inte att klättra upp i ett 
träd om man blir anfallen eftersom björnar snabbt klättrar efter. Sitt alltid still i jeepen och 
förlita er på våra erfarna naturguider och skickliga chaufförer! 
ÖVERNATTNING FOREST REST HOUSES 
 
DAG 06.  (19 NOV)    DHIKALA – RAMNAGAR TIGER CAMP  
Morgonsafari i Dhikala med jeep. Efter frukost gör vi åter en transportsafari tillbaka till 
Tiger Camp där vi åter lunch. Efter lunch gör vi resans sista safariutflykt i Corbett som går 
till zoonen Jhirna. Håll som vanligt kameran redo - under transportsträckan från Tiger 
Camp till zoon-entrén i Jhirna dyker ofta vilda elefanter upp som korsar vägen. Glöm inte 
ditt pass som alltid måste uppvisas innan vi kör in i Corbetts park-zoner.  
Middag på Tiger Camp. 
ÖVERNATTNING TIGER CAMP 
 

   
Foton i Corbett, Kjell Borneland 

 
Vilda elefanter är mycket farliga. I Corbett är det förbjudet att vistas närmare än 60 meter 
om man möter en eller flera vilda elefanter. 
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   Foto: Kjell Borneland – Tiger i Corbett                          Corbett wild-life team 
 
DAG 07. ( 20 NOV)    TIGER CAMP - KOSHAMBI (ligger i utkanten av Delhi) 
Våra dagar i Corbett nationalpark når sitt slut, vi checkar ut och har idag transport till 
Koshambi (utanför Delhi) där vi checkar in på hotell Radisson Blue. Lunch efter vägen.  
Ett kort avstånd från hotellet finns ett fågel-reservat (Ohkla) vid floden Yamuna. 
Om tiden medger finns möjlighet att besöka reservatet, i så fall tillkommer en mindre avgift 
för entréavgift och bilkostnad. I reservatet finns 320 olika fågelarter bland annat bengalisk 
gam och indisk gam, båda är rödlistade och utrotningshotade. Den som väljer att stanna 
kvar på hotellet kan koppla av vid poolen, besöka hotellets gym eller följa med på en kortare 
stadsrundtur i Delhi (extra kostnad). Kvällens middag serveras på hotellet. 
ÖVERNATTNING HOTELL RADISSON BLU      

    
DAG 08. (21 NOV.)     KOSHAMBI – CHAMBAL SAFARI LODGE (157 km/6 tim) 
Frukost på hotellet - dagens slutmål är Chambal, i delstaten Uttar Pradesh (UP)  
Vi anländer till Chambal ungefär klockan 13.00 där vi äter lunch i den lummiga trädgården.  
På eftermiddagen fågelskådar-vandring i omgivningen och egen avkoppling.  
Middag serveras klockan 19.00.  
ÖVERNATTNING CHAMBAL SAFARI LODGE 
 

 
Chambal Safari Lodge (huvudbyggnad med restaurang) 

 
Platsen där vi bor är lugn och charmig och ligger i nära anslutning till de två floderna 
Yamuna och Chambal. Området vid floden Yamuna är genuint med ålderdomliga tempel, 
heliga män och lunkande kameler.  
 
I Chambal finns inga tigrar, elefanter eller leoparder. Chambal är ett paradis för 
fågelskådare och för den som är intresserad av reptiler. I floden Chambal där vi kommer att 
göra flodsafari finns krokodiler, gavial (utrotningshotad), flera arter ödlor, sköldpaddor och 
även sötvatten-delfiner. 
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CHAMBAL RIVER: Det skyddade reservatet vid floden Chambal invigdes 1979 och reservatet 
är 5 400 kvadratkilometer stort. Ingen annan flod i Indien anses så ren och klar som floden 
Chambal. Befolkningen som bor nära floden hämtar därför sitt dricksvatten direkt ur floden. 
Fiske och jakt är förbjudet. (Jakt är överhuvudtaget inte tillåten i Indien, men tjuvjakt 
förekommer). Hinduer dödar normalt inga djur eftersom alla djur enligt hinduistisk tro är 
kopplat till någon gud och är därför heliga.  
I floden Chambal finns den utrotningshotade långnäbbade Gavialen. Därutöver finns åtta 
arter av sköldpaddor samt ett okänt antal sötvattendelfiner. I floden finns stora mängder av 
krokodiler på en längd av 3-5 meter. Chambal river är den enda flod i Indien där den röd-
listade taksköldpaddan lever. 320 olika fågelarter finns i området.  
På floden gör vi en kortare båtutflykt under cirka tre timmar med en mindre öppen motorbåt. 
Flytvästar finns för samtliga som följer med i båten, men hjälper inte om man faller överbord 
bland de stora reptilerna… 
  
VILDA DJUR I CHAMBAL: Floden Chambal flyter fram i det vidsträckta området Vindhayan 
söder om staden Mhow i den västra delstaten Madhya Pradesh och befolkningen består av 93 
% hinduer.  

Chambal flyter från norr till söder därefter vidare sydväst mot delstaten Rajasthan där den 
plötsligt vänder mot nordväst och pilgrimsstaden Kota och Sawai Madhopur (i distriktet 
Doplhu). Därefter vänder floden igen och rinner i riktning öst -sydöst till delstaten Uttar 
Pradesh (distrikt Agra). Efter en 900 kilometer lång färd möts där de två stora floderna 
Chambal River och Yamuna River. 

1979 beslutade regeringen i Delhi att en sträcka på 400 kilometer av floden Chambal skulle 
bli naturskyddat område samt att även omfatta båda sidorna av flodens höga sandbankar 
(”The National Chambal Sanctuary”). Huvudsyftet var att skydda den långnäbbade och 
utrotningshotade krokodilen Gharial och dess boplatser från den tjuvjakt som då ständigt 
pågick. Den utrotningshotade, fiskätande och långnäbbade Gharialen förekommer 
företrädesvis i de tre indiska floderna Ganges, Brahmaputra och Indus där den kan uppnå en 
längd av 6,25 meter. Ravinerna på bägge sidorna av floden Chambal är 200 - 500 meter höga 
och har skapats genom kraftiga jorderosioner efter århundraden av monsunregn och 
översvämningar. Vegetationen på sandbankarna är tropisk med torr växtlighet där dominanta 
träd är; Cordia myxa, Azadurachta indica, Streplus asper, Dalbergia sissoo, Acacia arabica 
och Prosopis juliflora.  

Swed-Asia Travels naturalist/guide i Chambal är Mr. Gajendra Dagar som har medverkat i ett 
flertal indiska publikationer om det rika djurlivet både i och omkring floden Chambal. 
Gajendra anses av indiska biologer vara en av de främsta experterna i hela Indien på 
vattenfåglar, krokodiler, gharialer och sköldpaddor. Flera hundra fågelarter finns i Chambal 
plus ett stort antal reptiler och däggdjur. En detaljerad fågellista får våra resenärer vid 
ankomsten till Chambal Safari Lodge. 

 

           
      Guide i Chambal Mr Gajendra till vänster     Flying Fox/”flygande hundar”, Chambal 
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     Kjell och Tina med Chambal Safari Lodges ägarpar Mrs. and Mr. Singh samt personal  
 

   
Vårt boende på Chambal Safari Lodge 

 
Från de höga träden där vi bor startar varje kväll hundratals flygande hundar sina nattliga 
flygturer på jakt efter söta mangofrukter som finns i de stora mangoodlingarna i 
närområdet. Dagtid hänger ”fladdermössen” sovandes i trädtopparna.  
 
DAG 09.  (22 NOV)    CHAMBAL 
Idag tar vi oss med bil cirka en timme fram till floden Chambal för en tre timmars 
båtutflykt. Här i det stilla vattnet trivs sköldpaddor, krokodiler, den utrotningshotade 
gavialen, och sötvattendelfiner. Flodområdet har ett mycket rikt sjöfågelliv.  
OBS: under båtturen är det absolut förbjudet att ha händer eller fötter utanför båtkanten, 
krokodiler och gavialer osynligt lurar under vattenytan… 
 
Efter flodfärden stannar vi i en by för att få en inblick i det genuina livet på landsbygden där 
vardagen är utan påverkan från all modernisering. På eftermiddagen besöker vi 
tempelområdet vid floden Yamuna.  
ÖVERNATTNING CHAMBAL SAFARI LODGE 
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Gavial och varanödla i floden Chambal - Foton Kjell Borneland 

                   
DAG 10.   (23 NOV)        CHAMBAL – DELHI 
Frukost- därefter mot resans slutmål New Delhi. Från Chambal till Delhi tar bilresan cirka 6 
timmar, men restiden kan bli längre om trafiken blir ”besvärlig” när vi närmar oss 22-
miljonerstaden. Lunch efter vägen. Vi beräknar anlända till hotell Taj Princess (Karol Bagh) i 
Delhi under sena eftermiddagen.  
Tid finns för ”sista minuten” shopping. Vårt hotell ligger i anslutning till en populär 
marknadsgata där lokalbefolkningen gör sina inköp till förnämliga priser.  
Avskedsmiddag på en kvarters-restaurang nära hotellet. 
ÖVERNATTNING TAJ PRINCESS, NEW DELHI 
 
DAG 11.  (24 NOV)  DELHI - HEMRESA 
Tidig transport från hotell till flygplatsen.  
Flyg till Sverige… Hemkomst samma dag. 
 - slut på resan -  
 
 
 
PRIS RESANS LANDARRANGEMANG: 29.800:- PER PERSON 
TILLKOMMER: FLYGBILJETT SVERIGE – NEW DELHI  T/R (vi bokar gärna) 
 
I RESANS ARRANGEMANG/PRIS INGÅR:  
* Alla övernattningar, del i dubbelrum 
* Frukost, lunch och middag under hela resan 
* Transfer till/från flygplats New Delhi 
* Alla transporter med minibuss (Tempo Traveler)  
* Busschaufförens kostnader för övernattningar, måltider etc. 
* Hotellskatter, drivmedel, delstatsavgifter, vägavgifter, parkeringsavgifter  
* Två flaskor mineralvatten per dag/person ingår under alla transportsträckor 
* 03 Jeepsafari i Bijani (Corbett)  
* 04 Jeepsafari Dhikala ( Corbett)  
* 01 Jeepsafari Jhirna (Corbett) 
* Entré- och parkavgifter i Corbett 
* Naturguider i Corbett  
* Fågel & krokodilexpert på Chambal river 
* Båtutflykt på Chambal river  
* Svensk färdledare Kjell Borneland 
* Under safariutflykter 02 flaskor mineralvatten P/P 
* Informationsmöte hos Swed-Asia Travels i Strängnäs innan avresa. 
* Reseinformation, hjälp vid visumfrågor, packlista, rådgivning 
 
Forts: 
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KOSTNADER SOM TILLKOMMER: 
* Kostnad för internationell Flygbiljett (Swed-Asia Travels bokar gärna) 
* Enkelrum SEK 5.850:-   
* Måltidsdrycker, öl, vin, mineralvatten, läsk 
* Reseförsäkring, avbeställningsförsäkring 
* Personliga mediciner, vaccinationer 
* Visumkostnad (e-visa) 
* Dricks till hotellpersonal, servitörer och bärare  
* Dricks till naturguider i Corbett och vid båtfärd på Chambal River   
* Dricks till chaufför vid avslutad resa Delhi – Delhi  
* Personliga utgifter t.ex. minibar på hotellrum, tvätt, etc. 
 
       
 
TIGERSAFARI – CORBETT 
Att stå ”öga mot öga” med en tiger ger en oerhörd respekt och aktning för tigerns osäkra 
framtid. Med sin kraft, styrka och smidighet därtill ger en tiger skönheten helt andra 
dimensioner, det är en fulländad levande varelse, ett suveränt djur som inte liknar något 
annat. I Indien säger hinduer: ”För oss är alla tigrar gudar”. 
 
Men tyvärr fortsätter tjuvjägare att döda tigrar och den illegala marknaden finns fortfarande 
kvar. Stöd därför gärna WWF eller andra seriösa organisationer för att rädda den 
utrotningshotade tigern. 
 
Tjugofem dollar från varje resenär som genomför tigersafari med Swed-Asia Travels går 
oavkortat till organisationen TOFT (Tour Operators For Tigers) www.tofttigers.org 
 
                                   
 

 
 

Välkommen på en spännande safariresa med Swed-Asia Travels! 
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