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SWED-ASIA TRAVELS  
 

 

 
 

På maharadjapalats & tigersafari i Indien 
 

 
 

Denna rundresa tar dig till det klassiska Indien men också till det fascinerande, magiska och 
ofattbara Indien. Du gör ett strandhugg i delstaten Rajasthan där folket med sina exotiska textilier, 
dräkter och vackra smycken ger färg åt landskapet, du upplever Taj Mahal och får ett par dagar i 
”Djungelbokens värld” Ranthambhore nationalpark med tigersafari. 
 

DAG 01.    DELHI – JAIPUR (260 KM) 4-5 tim 

Resan startar i Delhi där ni hämtas upp på flygplats eller ”egen adress” för transport i egen bil/chaufför 

till Jaipur, huvudstaden i delstaten Rajasthan. Jaipur uppfördes år 1727 under Maharadjan Sawai Jai 
Singhs regeringsperiod och omnämns som ”den rosa staden” efter att den målades rosa när Prins Albert, 

drottning Victorias son, besökte staden 1883. I Jaipur bor du ”kungligt” på ett maharadjapalats där 
påfåglar går fritt i den lilla trädgården, och där inget rum är det andra likt.  

ÖVERNATTNING (vårt förslag) DIGGI PALACE JAIPUR  

 

DAG 02.   JAIPUR  

Stadsrundtur med egen guide/bil med besök till City Palace Museum med en månghundraårig samling av 

krigsvapen liksom ett fantastiskt textilmuseum. I en privat del av palatset lever fortfarande änkan efter 

den sista maharadjan i Jaipur. Vindarnas Palats är en fem våningar hög byggnad (fasad) i rosa sandsten 
med fönsternischer perforerade med titthål. Genom titthålen kunde hovets kvinnor under maharadjatiden 

se ut på stadens evenemang utan att själva bli sedda. Observatoriet uppfördes 1726 av maharadjan av 

Jaipur. 
11 km från Jaipur ligger Amer Fort, ett lysande exempel på rajput arkitektur med terrasser och trädgårdar 

som reflekteras i den lilla sjön Mahota Lake. Ni besöker det magnifika citadellet där miljoner bitar av 

handskuret spegelglas glimmar och reflekteras i skenet från en liten ljuslåga.  

ÖVERNATTNING DIGGI PALACE 
 

   
 

DAG 03.   JAIPUR – RANTHAMBHORE (en safaritur) 

Nu styr bilen vidare mot Ranthambhore nationalpark. Parken omfattar 400 kvadratkilometers yta med 

lövskog, öppna savanner och små sjöar. Här i den vackra terrängen är möjligheten stor att se den 

majestätiska bengaliska Tigern. (rekommendationen är tidig avresa, för att samma dag hinna med en 

eftermiddagssafari i nationalparken). ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE NATIONALPARK 
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Foton: Swed-Asia Travels i Ranthambhore nationalpark 

 

DAG 04.  RANTHAMBHORE NATIONALPARK (två safariturer) 

Tidigt på morgonen (före frukost) genomför ni morgonens tigersafari. Åter till hotellet ca klockan 10.00 för 

frukost och ”egen tid” under dagens heta timmar. Efter lunch; ca 14.30 gör ni en ny safari. Åter till 
hotellet ca kl 18.00 för middag.  

Nationalparken har en lista med 272 olika fågelarter och en stor grupp reptiler förutom tiger, leopard, 

björn och mängder av hjortdjur. 

ÖVERNATTNING RANTHAMBHORE NATIONALPARK 

 

DAG 05. RANTHAMBHORE - AGRA 
Med tåg går färden vidare till staden Agra där ni hämtas upp på tågstationen för transfer till inbokat 

hotell. Egen tid, eller guide enl önskemål. I Agra kan ni besöka stadens butiker och se tillverkning, där 

hantverkare i generationer arbetat med marmor, alabaster och textilier. 

ÖVERNATTNING PÅ HOTEL I AGRA 

 

  
 

DAG 06.    AGRA, TAJ MAHAL - DELHI 

Idag besöker ni ”Den eviga kärlekens monument” Taj Mahal, ett gigantiskt mausoleum vilket Shah Jahan 

uppförde från 1631 för sin älskade hustru Mumtaz Mahal. Byggnaden som skulle bli något världen aldrig 

tidigare skådat är i vit marmor och röd sandsten och vid den tiden med infattningar av juveler och 

ädelstenar. Det tog 20 000 arbetare 22 år att färdigställa byggnaden. Taj Mahal är en dröm i vit marmor, 

stående i perfekt proportion till en fontän i en ytterst elegant trädgård. Taj Mahal som i århundraden 
inspirerat målare, skribenter, poeter, miljontals turister och förälskade par ligger vid floden Yamuna River. 
Byggnaden är krönt med en kupol flankerad på alla fyra sidor med torn. Under golvet inuti Taj Mahal 
finns kryptan med Mumtaz Mahal och Shah Jahan samt de fjorton barnens kvarlevor. Den omgärdade 

marmorhelgedomen med sina vattenspeglar och cypresser var även tidigare rikt dekorerad med rubiner, 

smaragder och topaser. Högst upp på toppen av Taj Mahal satt då världens vackraste och största diamant, 

”Kooe Noor”.  
Ni besöker även Agra Fort belägen på stranden av Yamuna River (där Shah Jahan avslutade sina dagar, 
inspärrad). Därefter går resan med bil till New Delhi. 

ÖVERNATTNING PÅ HOTELL I NEW DELHI 
 

DAG 07.   DELHI - AVSLUT 

Transfer från hotellet till flygplats för flyg hem eller ”egen destination”. 

- Slut på service -  
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KONTAKTA OSS FÖR INDIVIDUELLT PRIS - Vi skräddarsyr din resa och diskuterar fram 

individuellt vad som skall ingå / inte ingå. Här ger vi en ”skiss” på hur det vanligtvis ser ut: 

 
INGÅR I KOSTNADEN FÖR LANDARRANGEMANG  

Boende på hotell inklusive frukost 

Transporter Delhi-Jaipur-Ranthambhore, Agra-Delhi i egen bil med a/c och engelsktalande chaufför  

Tåg Sawai Madhopur – Agra 
Transfer till/från tågstation  

Vägskatter, delstatsavgifter, parkeringsavgifter, bränsle 

Lokala engelskspråkiga guider vid stadsrundturer, besök vid monument 

Jeep upp till Amer Fort (Swed-Asia Travels tar avstånd från elefantridning upp till fortet) 

2-3 safariutflykter i Ranthambhore (Jeep alternativt samåkning enl bokning/tillgänglighet) 
Naturguider vid safari i nationalpark 

Samtliga inträden och nationalparksavgifter i Ranthambhore 

Samtliga måltider under vistelsen i Ranthambhore: frukost, lunch och middagar. 

Inträde och guide i Taj Mahal 

Information och konsultation med Swed-Asia Travels 

Assistans ”24 timmars service” i Indien genom Swed-Asia Travels lokalkontor 
 

INGÅR INTE I KOSTNAD LANDARRANGEMANG 

Visum till Indien 

Avbeställningsskydd 

Reseförsäkring 
Måltidsdryck 

Inga luncher eller middagar i Jaipur och Agra  

Personliga utgifter som internet, telefon, tvätt etc. 

Dricks till guider vid sightseeing 

Dricks till hotellpersonal, bärare 

Dricks till chaufförer 
Dricks till naturguider och safari-chaufför i nationalpark 

Annan service än överenskommet i individuellt program 

 

 
 

Välkommen till Indien med Swed-Asia Travels   


