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KERALA – INDIENS PÄRLA I SÖDER 

 

 

 

 

 

 

 

I södra Indien är klimatet tropiskt och Kerala anses som ett av de 10 bästa paradisen på jorden. Du möts av 

långsträckta sandstränder, djungelområden, grönklädda höga berg, teplantager, fält med kryddodlingar och 
de omtalade ”backwater kanalerna”. Här blandas hindutempel, moskéer och kyrkor om vartannat och de 
olika religiösa grupperna lever sida vid sida utan problem.  
 
Upptäcktsresande Vasco Da Gama landsteg i Kerala år 1498 och en ny period med katolicismen startade 
där Jainism och Buddhism fanns etablerade redan från 300-talet före Kristus. Numera är de flesta invånare 
hinduer trots att många människor fortfarande är kristna. Holländska Ostindiska Kompaniet startades 1592 
och var historiskt den viktigaste handelspartnern med den indiska delstaten Kerala.  

 
DAG 1.    Ankomst till Cochin i delstaten Kerala, Indien 

Anpassat till er ankomst till Cochin flygplats har ni assistans som väntar för transfer till inbokat hotell. 

Dag för egen avkoppling. Övernattning på hotell i Cochin 

 
DAG 2.    Cochin med sightseeing 

Efter er frukost hämtas ni upp på hotellet för sightseeing med egen bil/chaufför/guide. Ni besöker: Fort 

Kochi/St Francis Church – den äldsta kyrkan i Indien och platsen där Vasco da Gama begravdes (hans 

kvarlevor fördes senare till Portugal). Den judiska synagogan – byggd 1568 och magnifikt dekorerad. Här 

finns fortfarande rullar bevarade med texter från gamla testamentet. (synagogan är stängd fredag-lördag). 

Det holländska palatset – liksom synagogan beläget i stadsdelen Mattancherry, med holländsk och 
brittisk arkitektur och smala, krokiga gränder. De ”kinesiska fiskenäten”, för sin speciella teknik, ser ni i 

hamnen– Allt värt ett besök.  

 
På kvällen ser ni en uppvisning av traditionell Kathakali dans. Dans / drama uppförs av enbart män, 

kosmetiskt dekorerade med unika ansiktsmasker som byggs direkt på ansiktet inför varje föreställning. 
Dansarnas minsta lilla gest med sina ögon, händer, fingrar, fötter och tår är viktiga för dansens innehåll 

med berättande historier. Mångårig lära ligger bakom varje dansare som släpps fram på en officiell scen. 

Övernattning på hotell i Cochin 

 

DAG 3.    Cochin – Munnar (135km/ca 04,5 tim) 

Munnar är en liten ”Hillstation” österut inåt landet i ”Kardemummabergen”. Er resa dit går genom 

fantastisk omgivning med landsbygd och byar, djungel och vattenfall. Ni stannar till utmed vägen för att 

se två olika vattenfall; Cheyaparra och Attukal. (nu under den heta tiden på året, i slutet av torrperioden, 

är vattenflödet dock minimalt). Platsen Munnar är sval och skön som avkoppling från det varma låglandet 

utmed kusten. Munnar ligger på 1600 meters höjd och är den högst belägna staden i Kerala. I området 

finns förutom te, odlingar av kardemumma, peppar, chili, vanilj, gummi och kaffe.  

Övernattning Resort i Munnar 

 

DAG 4.    Munnar  

Efter tidig frukost har ni skjuts i riktning mot ”högsta bergstoppen” i området Yellapetty Estate, där er 
resa med stigning går genom teplantage, och gröna skogsområden. Ni gör en trekking / vandring upp till 

2.989 meter och ner igen till 1.910 meters höjd därifrån ni har transport tillbaka till hotellet. Vandringen 
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är på ca 5-6 timmar och ni har egen guide med. (glöm inte keps/solhatt, solglasögon eller att använda 

solkräm). Övernattning Resort i Munnar  
 

DAG 5.    Munnar  

En dagsutflykt med guide till bl.a. teplantage där te plockas för hand, ni besöker rosenträdgård, Te-

museum etc.. Övernattning hotell i Munnar  

 
DAG 6.    Munnar - Alleppey – (170km/4 tim) -Husbåt på backwater kanalerna 

Efter tidig frukost blir ni upphämtade för transport ner till kusten igen, till ”backwater hamnen” och den 

individuella husbåt där ni skall vistas och övernatta. När ni stigit ombord på er husbåt lägger den ut och 

sedan är det bara att koppla av och njuta av den stilla färden och den vackra omgivning ni vistas i. (Lunch 

och middag ingår idag, och tillagas på er husbåt).  Övernattning på husbåt. 

 

     

 
DAG 7.    Husbåt/Kumarakom – Pala, Homestay (45km/1,5 tim) 

Efter er frukost ombord hämtas ni med bil för transport till Pala där ni skall bo en natt. Ni får vara med 

om egen ”cooking lesson/demo” och äter er egen tillagade lunch.  

Efter lunchen gör ni ett besök på en gummiplantage och ser t.ex hur träden ”tappas” på gummi. 

Övernattning i Homestay i Pala 

    
DAG 8.    Pala – Cochin (67km / 2 tim) 

Idag går transporten till Cochin där ni checkar in på hotell. Övernattning på hotell i Cochin 

 
DAG 9. Cochin – Hemresa 

Transfer anpassat till ert flyg hem.  

- slut på program/ service – 

              

• Vi räknar fram ert pris beroende av tidpunkt för resa, val av hotellkategori, antal 

dagar/nätter och individuella önskemål. 

• Kontakta Swed-Asia Travels för individuellt pris 
 
 

INGÅR I VÅRT ARRANGEMANG/PRIS 

• Accommodation in hotels 

• A/C room in Pala Homestay 

• All hotels are including breakfast, except in Houseboat where all meals are included as per check in 

checkout time 

• All transfers, transports, sightseeing’s and excursions by Air condition vehicle (as per set itinerary) 

• English speaking local guide for sightseeing (different guides in each city)  

• Kathakali dance show in Cochin 

• Top station trek with lunch and English-speaking guide in Munnar 

• Tea museum visit in Munnar 

• Cooking demo in Pala Homestay 

• Rubber plantation visit and rubber tapping in Pala Homestay 

• All applicable taxes at the time of quoting 

 


