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SWED-ASIA TRAVELS  
   

 
 

EN RESA TILL ÖKNENS- OCH HIMALAYAS UNIKA FÅGELLIV 
FÖR DIG SOM ÄR INTRESSERAD AV FÅGELSKÅDNING I INDIEN! 

 

Resa kombineras med både leopard- och tigersafari i de vilda djurens rätta miljö 
                                      

  
                            Tharöknen                                                              ”foten av Himalaya” 
 

Resan tar dig till två helt olika delar av Indien för fågelskådning: ”Desert National Park” 
utanför ökenstaden Jaisalmer i landets västra utpost mot Pakistan, samt Nainitals 
omgivning vid foten av Himalaya i delstaten Uttarkand. Vi siktar även in oss på de stora 
katterna leopard och tiger under safaridagar på två olika platser. 
 
Rajasthan är en av de mest fängslande och färgstarkaste delstaterna i hela Indien. Här finns 
exotiska marmorslott, heta sanddyner, vilda djur, tropiska fåglar, lunkande kameler och 
historiska legender som för tankarna tillbaka till ett av sagolitteraturens mest kända verk; 
”Tusen och en natt”, den sagolika boken som introducerades i Europa på 1700-talet och som bär 
spår av persiska, arabiska, indiska och egyptiska beduinberättelser.  
                                              

Från huvudstaden Delhi med 23 miljoner invånare går vår resa till staden Jaipur där två 
leopard-safariturer i Jhalana Forest väntar oss. Från Jaipur tar vi oss vidare 210 kilometer till 
naturreservatet Tal Chapper där den graciösa antilopen Black Buck härskar. Här i den platta 
terrängen anländer varje år från Centralasien och Europa över 300 olika fågelarter för att häcka: 
Kejsarörn, Stäpphök, Brun Kärrhök, Ormörn, Savannörn, Sparvhök, Tofslärka, Jungfrutran, Grön 
Dvärgbiätare, Sånglärka, Grön Biätare, Spetsstjärtad duva & Bronsibis. 
Från Tal Chapper tar vi oss till den avlägsna ökenstaden Jaisalmer och den stora national-
parken ”Desert National Park” (Tharöknen) där den unika tranan Great Indian Bustard finns.  
 
Efter dagarna i Rajasthans ökenlandskap byter vi helt miljö till Himalayas gröna sluttningar till 

1400 meters höjd där luften är ren och sval. Vi tar oss först landvägen till Jodphur varifrån vi 
flyger till Delhi. Från Delhi tar vi oss vidare landvägen norrut till delstaten Uttarakhand och ”det 
gröna” Himalaya. 
 
I Corbett nationalpark stannar vi två nätter för fyra tigersafariturer samt fågelskådning i egna 
jeepar.  
 
Resan avslutas med två himmelriken för Himalayas fåglar; Sat Tal och Pangot (Nainital). Här i de 
höga grönklädda bergen som är täckta av ek, pinjeskogar och tät djungel finns 200 arter olika 
fåglar. 
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Himalayas grönklädda berg (Uttarakhand) 

 
DAG 01:    ANKOMST DELHI - INDIRA GANDHI AIRPORT – DÄREFTER MED MINIBUSS  
                 TILL STADEN JAIPUR (281 Km/ ca 6 tim)  
På flygplatsen i New Delhi möts ni av färdledaren Kjell Borneland och Swed-Asia Travels indiska 
ornitolog Deepak Kumar. Flyget från Helsingfors (Finnair) anländer tidigt på morgonen då luften 
fortfarande känns sval innan dagens hetta tar vid. Den intensiva trafiken i mångmiljonstaden 

Delhi gör att det kan ta tid att komma ut ur själva staden. Efter vi checkat in på hotell Umaid 
Mahal i Jaipur äter vi lunch, därefter är vi redo för en jeepsafari i ”Jhalana Leopard Reserve”.  
Vi äter middag på hotellet. 
ÖVERNATTNING: UMAID MAHAL HERITAGE 
 

  
                    Jhalana                                                                    Foto; Kjell Borneland 
 

 
                            Foto: Owe Westman med Swed-Asia Travels (Jhalana, Jaipur) 2022 
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Leopard; (Panthera pardus) Namn på leopard i Bera (Bageera Vageera) På hindi: Tendua, Cheeta, 
Guldar. Ett antal andra underarter av leoparder förekommer på andra platser i världen. Leoparden 
har svarta rosetter över hela kroppen och är Indiens tredje största kattdjur efter den bengaliska 
tigern och det indiska lejonet (Gir Forest). I Indien finns även avvikande leoparder med helsvart 
teckning som kallas för panter (black panter). Den svarta leoparden är en mutation av lokala 
leoparder.  
 

 
Foto; Kjell Borneland    

 

DAG 02.      JAIPUR / LEOPARDSAFARI – TAL CHAPPAR (220 Km / 05 timmar) 
Jhalana är ett mindre naturområde straxt utanför staden Jaipur där antalet leoparder beräknas 
till cirka 30. De senaste tre åren har leoparderna i reservatet ökat med 12%, så sannolikheten 
här är god att påträffa leopard. Tidigt på morgonen serveras kaffe och te – därefter snabbt iväg 
på jeepsafari som sträcker sig fram till klockan 10.00.  
Åter till hotellet för frukost och utcheckning. Idag har vi en lång resväg till Tal Chappar: ett 
tidigare populärt jaktområde för den forna maharadjan av staden Bikaner. Om tiden medger 
kortare fågelskådning vid framkomsten till Tal Chappar  
ÖVERNATTNING: RAPTORS INN HOMESTAY (ENKELT BOENDE)   
 

    
          Brunbukig flyghöna                             Smutgam                                             Indisk Trap 
                                                               

DAG 03.        TAL CHAPPAR  
Hel dag fågelskådning med korta avbrott på Forest Rest House för frukost, lunch och middag. 
ÖVERNATTNING: RAPTORS INN HOMESTAY (ENKELT BOENDE)  
 

DAG 04.        TAL CHAPPAR – KHEECHAN 
Kheechan är en liten by i Rajasthan med en unik historia och här lever människorna mycket 
nära naturen. Mr. Ratan Lal Maloo, allmänt kallad som (”the Bird Man) vet allt om jungfru-
tranan som övervintrar här i Kheechan mellan december och mars efter sin färd från Ladakh, 
Tibet, Mongoliet och norra Kina. Demoiselle tranan är en av sex tranor som finns i Indien. Den 
väger mellan 2-3 kilo och är en av de minsta tranorna i Indien.  
Efter monsunperioden när vattenreservoarerna är välfyllda anländer flera tusen tranor till 
Kheechan som ligger i utkanten av den stora Tharöknen i Rajasthan. 
ÖVERNATTNING: KURJA RESORT (ENKELT ÖKENBOENDE)  
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   Demoiselle crane (jungfrutrana)  
 

DAG 05.     KHEECHAN – JAISALMER DESERT NATIONAL PARK (170 KM / 4 TIMMAR) 
Tidig frukost, därefter utcheckning och avfärd. Lång resdag på bitvis dåliga vägar. Lunch, te och 
flera bensträckare efter vägen. Fågelskådning på kvällen och middag på hotellet.  
ÖVERNATTNING: PADDAV CAMP. (ENKELT ÖKENBOENDE)  
  
JAISALMER är den sista utposten i västra Indien innan den stora Tharöknen tar vid, en öken som 
sträcker sig till Pakistans gräns. Staden anses vara en av de mest exotiska städerna i hela 
världen och innanför de tjocka ringmurarna har tiden stått stilla. Jaisalmer var tidigare en viktig 
handelsplats för kamelkaravaner som kom från Kina och här handlade man med kryddor, tyger 
och opium. Fortet tronar högt på en klippa mitt inne i själva staden.  
 
Den indiska Tharöknen gränsar mot grannlandet Pakistan, Indusslätten i väst och Punjabslätten i 
nordost. Rann av Kutch i söder och Aravallibergen i sydost. Vegetationen består av olika gräsarter, 
träd och buskar, akacior, ärtväxter, kaprisväxter, slideväxter och amarant-växer. Trots den 
extrema värmen och andra ogynnsamma förhållanden lever här olika däggdjur: Black Buck, 
Indian Gazelle, Caracal och indian Fox. Bland öknens ca 140 olika fågelarter finns här den 
utrotningshotade indian Trap. 
 
  

   
                     Indisk Gazell                                                              Jungfrutranor 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rann_of_Kutch
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aravalli
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kaprisv%C3%A4xter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Besoarantilop
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gazella_bennettii


SWED-ASIA TRAVELS   ♦   www.swedasia.se   ♦   0152-181 82    ♦   reslust@swedasia.com 

DAG 06.     JAISALMER / “DESERT NATIONAL PARK” 
Hela den här dagen är siktet inställt på fåglar som; Great Indian Bustard, Stoliczka’s Bushchat, 
Cream-colored Courser, Greater Hoopoe Lark, Eagles such as Lesser Spotted, Bonelli’s, Short Toed, 
Imperial, plain leaf warbler, trumpeter finch. 
ÖVERNATTNING: PADDAV CAMP (ENKELT ÖKENBOENDE)  
 
DAG 07. JAISALMER / ”DESERT NATIONAL PARK” 
Hel dag för fågelskådning. Idag byter vi hotell där vi äter vår lunch och middag. 
ÖVERNATTNING: HIMMATGARH PALACE, JAISALMER 
 
DAG 08. JAISALMER – JODPHUR – FLYG TILL DELHI – BIL TILL MORADABAD 
Lång ”resdag”: Tidig avresa till Jodphur (även känd som ”den blåa staden”). Från Jodphur flyger 
vi 1 timma och 40 minuter till Delhi därifrån med bil till Moradabad (ca 4 tim bilresa). 
Övernattning på hotell MB Green Clarks Inn i Moradabad.  
På kvällen gör vi en kortare tur genom stadens gränder med motorrickshaw. Middag på hotellet. 
ÖVERNATTNING MB GREEN CLARKS INN, MORADABAD  
 

     
         Blackbuck                                                    Savannörn                                 Rödnackad falk 

 

DAG 09:  MORADABAD - CORBETT NATIONALPARK (04 TIMMAR) 
Under resan gör vi ett kortare stopp vid floden Ganges. Lunch efter vägen. Ankomst till 
Ramnagar (Corbett Nationalpark ytterzon). Incheckning på Tiger Camp. På eftermiddagen 
fågelskådning vid floden Kosi, därefter middag på Tiger Camp. Staden Ramnagar ligger 240 
kilometer från Delhi. Corbett etablerades som nationalpark den 08 augusti 1936. Man beräknar 
att det finns 215 tigrar i Corbett men förmodligen finns det fler eftersom antalet tigrar är 
svårberäknat på grund av att vissa tigrar vandrar mellan Corbett och nationalparken Bardia i 
Nepal. 
I Corbett tjuvskjuts två-till tre tigrar varje år. Både parkvakter och lokalbefolkning i Corbett har 
dödats av tigrar. 
Boendet på Tiger Camp har äventyrlig standard och det förekommer i närområdet att leoparder 
smyger omkring på nätterna. Hundar som tillhör Tiger Camp vaktar hotellområdet på nätterna. 
Tänk på att apor är tjuvaktiga. Dörrar och fönster där vi bor måste hållas låsta/stängda. Mat, 
kameror, kikare, mindre väskor, klockor, glasögon och klädesplagg är begärliga stöldgods för 
apor.  
Dricks till personal, safarichaufförer och djungelguider lämnas separat sista dagen innan vi 
lämnar vår förläggning Tiger Camp. (vi informerar) 
ÖVERNATTNING TIGER CAMP, RAMNAGAR 
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FAKTA OM TIGER - Världens största kattdjur 
Kroppslängd inklusive svans 200 - 375 cm 
Svansens längd: 60 - 95 cm 
Mankhöjd: 75 - 115 cm 
Vikt: 125 -- 270 kg 
Dräktighetstid: 104 - 106 dygn 
Kullstorlek: 2 -6 ungar – födelsevikt 800 - 1 500 gram. Ungarna diar ca ett halvår och stannar hos 
modern ca två år, därefter börjar ungarna söka egna revir. 
Könsmogen: vid 3 - 4 års ålder 
Livslängd: i frihet 18 - 20 år, i fångenskap upp till 26 år 
Revir: 30 - 60 kvadratkilometer. Reviren markeras med bland annat doftspår och urin. 
En vuxen vild tiger äter cirka 15 - 18 kilo kött per dygn. 
Vanlig föda: Axis, Sambar (ca 200 kg), Nilgai (170 - 240 kg), Spotted Deer (85 kg). 
Djur som varnar för tiger: Apor, påfåglar, hjortar. 
Bästa tid att påträffa Tiger: Tidigt på morgonen strax innan solen går upp eller vid solens nedgång  
 
 

 
Foto: Kjell Borneland, Corbett nationalpark 

 

DAG 10.    CORBETT NATIONALPARK 
Idag gör vi två safariturer med jeep (morgon och eftermiddag)   
De vilda djuren i Corbett inkluderar bland annat Tiger, Elefant, Chital-hjort, Sambarhjort, Nilgai, 
Garial, Kungs-kobra, Flygande rävar, indisk Pangolin och närmare 600 olika arter fåglar.  
Swed-Asia Travels naturguider i Corbett vet var sannolikheten är som störst för de bästa 
upplevelserna med tigrar, fåglar och andra vilda djur.   
ÖVERNATTNING TIGER CAMP 
 
DAG 11.   CORBETT NATIONALPARK 
Morgonsafari med jeep (tiger- och fågelskådning)  
Eftermiddagsutflykt till Kumaria Forest för fågelskådning.  
ÖVERNATTNING TIGER CAMP  
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DAG 12.     CORBETT NATIONALPARK – NAINITAL/PANGOT 75 KM 
Frukost på Tiger Camp därefter till Nainital, en resa som tar tre till fyra timmar om vi stannar 
efter vägen för fågelskådning. Pangot är bara en av nordöstra Indiens många byar och känslan 
där är som att befinna sig på en mycket avlägsen plats i det gröna Himalaya.  
I Pangot finns cirka 250 olika fågelarter; Lammgam, Grågam, Blåstjärtad Landvinge, Kalilj-fasan, 
Prakniltava. 
ÖVERNATTNING: JUNGLE LORE BIRDING LODGE.  
 
DAG 13.     NAINITAL/PANGOT  
Låglandets hetta i Rajasthan har nu bytts ut mot en sval, frisk och fuktig luft på 1 400 meters 
höjd i de grönklädda bergen nära gränsen mot Tibet (Kina) och i öst mot Nepal. 
Fågelskådning hel dag med lokala guider i privata jeepar. Att upptäcka i Pangot: Hackspettar, 
Gulnackad grönspett, Fjällig Gröngöling och Fläckdvärgspett.  Himalayaparakit, Pärlhalsduva, 
Större Turturduva, Grå Buskskvätta, Kanelsparv, Gökar, Europeisk Gök. Stornäbbad kråka, Grå 
trädskata, Svarthuvad Nötskrika, Karmosingylling, Större gråfågel (Rufous-naped, Black-throated 
& Yellow browed). Himalayanötväcka, Kanelnötväcka, Himalayaträdkrypare. 
ÖVERNATTNING: JUNGLE LORE BIRDING LODGE 
 

DAG 14.    PANGOT – SAT TAL (49 Km) 
Frukost i Pangot. Packad lunch. Middag i Sat Tal.  
Tidig fågelskådning i Pangot innan vi reser vidare mot Sat Tal. Området Sat Tal kallas i Indien 
för: ”the group of the seven lakes”, en vacker natur och ett landskap rikt på flyttfåglar. Listan här 
på fåglar innehåller över 500 fågelarter samt tjugo arter däggdjur och över 525 arter fjärilar. 
ÖVERNATTNING: LAVANYA RESORT 
 

     
                   Sat Tal Lake                                            Vy utmed Himalayas sluttningar (Nainital) 

 

     
             Gråhuvad sångare                               Kalijfasan                                       Prakniltava    

 

DAG 15. SAT TAL – DELHI (150 KM / 4 timmar) 
Lång bilresa. Lunch efter vägen. 
Efter frukost kort fågelvandring därefter lämnar vi Himalayas sluttningar för en lång bilresa till 
Delhi. Middag på hotellet i Delhi. 
ÖVERNATTNING: SHANTI PALACE 
 
DAG 16. TRANSFER TILL DELHI FLYGPLATS, FLYG HEM TILL SVERIGE 
- slut på resan -  
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INGÅR I RESAN /LANDARRANGEMANG: 
Alla transporter till och från flygplatser 
Inrikesflyg Jodphur – Delhi (max 15kg incheckat bagage + 7 kg handbagage)   
Alla transporter med modern minibuss a/c Tempo Traveller 
Del i dubbelrum (för enkelrum tillkommer en extra kostnad)  
01 hotellnatt i Jaipur  
02 jeepsafari i Jhalana (leopardsafari) 
03 hotellnätter i Tal Chapper med 02 dagar för fågelskådning. 
03 nätter i Jaisalmer, och egna Jeepar 02 dagar i Desert National Park för fågelskådning 
01 hotellnatt på MB Green Clarks Inn, Moradabad  
03 hotellnätter på Tiger Camp i Corbett 
04 jeepsafari i Corbett för tigersafari samt fågelskådning 
02 nätter i Pangot med en hel dag för fågelskådning 
01 natt i Sat Tal med en hel dag för fågelskådning 
01 hotellnatt i Delhi 
Måltider: daglig frukost, lunch och middag ingår, förutom lunch ”dag 8”. 
Lokala naturguider ingår i alla nationalparker, naturreservat 
Indisk fågelexpert (Mr. Deepak Kumar) under hela resan 
Chaufförens måltider och övernattningar under hela resan. 
Drivmedel, delstatsavgifter, vägskatter, parkeringsavgifter   
02 flaskor mineralvatten per dag ingår under transporter med minibuss Tempo Travel.  
Entréavgifter och tillstånd som fodras för besök i nationalparker & naturreservat 
Svensk färdledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 
Konsultation, informationsmaterial, reseinformation (Swed-Asia Travels) 
Informationsmöte (innan avresa) på Swed-Asia Travels i Strängnäs 
 
  
INGÅR INTE I KOSTNADEN: 
Internationell flygbiljett Sverige – Delhi – Sverige (vi bokar gärna)                                                                    
Visum till Indien 
Avbeställningsskydd, reseförsäkring 
Tillägg för enkelrum 
Dricks till servicepersonal på hotell eller annan boendeform 
Fotoavgifter /filmkamera (endast på vissa platser)  
Dricks till chaufför vid avslutad resa 
Dricks till naturguider och jeepchaufförer i samtliga nationalparker, naturreservat  
Måltidsdrycker eller alkoholhaltiga drycker ingår INTE 
Lunchen ”dag 8” tillkommer på flygplatsen. 
Personliga utgifter som till exempel tvätt, telefon, drycker, snacks, eller mineralvatten på hotell. 
Innehåll i minibar på hotell ingår inte. 
 

 

     
Black Francolin 

 


