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SWED-ASIA TRAVELS  

  
         

EN RESA GENOM TAMIL NADU I SÖDRA INDIEN 

 

Förslag på skräddarsydd resa med egen bil & chaufför genom delstaten Tamil Nadu, södra 
Indien. Guide/sightseeing fastställs efter dina önskemål i dialog med Swed-Asia Travels. 

Kostnad framtages under dialog beroende av tidpunkt för din resa, detaljer i programmet 
samt val av hotell etc.. – Välkommen att kontakta Swed-Asia Travels! 
 

START I CHENNAI – AVSLUT I TRIVANDRUM (KERALA) 
 

Du befinner dig på östkusten av södra Indien. Madras (huvudstad i delstaten Tamil Nadu) har nästan fem 

miljoner invånare i innerstaden. Delstaten är kanske mest känt för tempelstäder med en unik arkitektur 

(hindutempel, ofta tillägnade guden Shiva) men även välkänd för god vegetarisk mat. Den charmiga staden 

Pondicherry med tydliga spår från den franska kolonialtiden är väl värt ett besök. Här finns gator med 

franska namn och den lokala polisen bär fortfarande fransk uniform. Staden Mahabalipuram är känt för 

sina strandtempel (FNs världsarv). Madurai är en av de äldsta städerna i södra Asien. Naturen är vacker 

och fascinerande med det kuperade inlandet, skogar, teplantage och flertalet sjöar och floder. Du möts av en 

vacker grönska och även ett djurliv med t.ex apor (makak och langur) och vilda elefanter förutom ett rikt 

fågelliv. (leopard och tiger finns… men är svåra att upptäcka).  

 

DAG 01 Ankomst till Madras (Chennai), Tamil Nadu Indien 

Vår lokala representant möter upp för transport till inbokat hotell i Madras. Resten av dagen fri för vila 

och egna utforskningar. (Emirates flight från Dubai landar kl 08.25) 
Övernattning på hotell i Madras 

 

DAG 02 Madras (Chennai) – Mahabalipuram (ca 1,5 tim) 

Efter frukost, sightseeing med guide: ”Government Museum, Kapaleeswarar (Shiva tempel i dravid-

arkitektur), Fort St George & Museum (från tiden för Brittiska Ostindiska Kompaniet). 

Därefter lämnar ni storstaden med bil/chaufför för en kortare resa söderut till Mahabalipuram. 
Övernattning i Mahabalipuram, 02 nätter 
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DAG 03 Mahabalipuram 

Sightseeing med guide till Arjuna´s Penance – Klippor/stenar/grottor med reliefer och inristningar, till 

Mandapams och ”Five Rathas”.  
Övernattning i Mahabalipuram 

 

DAG 04. Mahabalipuram – Pondicherry (138km/3 tim) 

Efter frukost fortsätter er resa med bil söderut utmed kusten till Pondicherry; en tidigare fransk koloni där 

fortfarande europeisk kultur blandas med indiska traditioner. Staden blev indisk så sent som 1954. 

Gatunamn, restauranger, en fransk kolonial byggnadsstil och patrullerande poliser i franska uniformer 
visar fortfarande på en ”levande fransk historia”. 

Ni besöker Auroville (10km norr om staden) känd som ”framtidstaden - the city of tomorrow” där 

människor av olika nationaliteter och olika trossamfund enats och lever i harmoni.  

I Pondicherry kan ni med guide besöka; Sri Aurobindo Ashram, ett världsberömt spirituellt centrum som 

grundades 1926 och idag välbesökt av västerlänningar. Där finns förutom lärosalar för meditation även 

yogastudio, bibliotek och bageri. Övernattning på hotell i Pondicherry 

 
DAG 05. Pondicherry – via Chidambaram (78km) – Tanjore (104km) 

Efter frukost lämnar ni kusten bakom er och resan går nu inåt landet där dagens slutmål är Tanjore. Ni 

gör ett stopp i Chidambaram; en gammal tempelstad. Staden är belägen vid två floder, känd för vacker 

traditionell arkitektur, mässingsarbeten och sniderier. Kumbeshwra- och Sarangapani templen är bara 

några nämnda i området. Övernattning på hotell i Tanjore, 02 nätter 

 
DAG 06. Tanjore  

Sightseeing i tempelstaden. Brihadeshwara Tempel & Fort (bild nedan) är byggt på 900-talet och ett 

exempel på Chola-arkitektur. Templet är listat på UNESCO:s världsarvslista. (endast hinduer tillåts 

inträde på insidan) 

Nära templet ligger ett ståtligt museum med galleri, skulpturer och samlade skrifter från ”Chola-tiden”. 
Övernattning på hotell i Tanjore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAG 07. Tanjore – Madurai (190km/ca 05 tim) 

Madurai är en gammal, historisk och kulturell viktig plats, och den äldsta staden i Tamil Nadu. 

På kvällen är ni med om en spektakulär kvällsceremoni (Bedtime of the God) vid Meenakshi Templet, där 
eldar, klockor, cymbaler, mantran och mystik härskar…  

Övernattning på hotell i Madurai 

 

DAG 08.     Madurai – Kanyakumari (255km/5-6 tim) 

I dag når ni den indiska kontinentens absoluta sydspets (bild nedan, ”Cape Comorin” på engelska) – 
platsen där Bengaliska viken möter Indiska Oceanen och Arabiska havet.  
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Platsen är populär att besöka och även ett hindu-pilgrimsmål tillägnat gudinnan Devi, en reinkarnation/ 

skepnad av Shivas hustru. (tips är solnedgång eller soluppgång här) 
Annat att se är; Gandhi Memorial, Kumari Amman Temple, Vivekananda Memorial. 

Övernattning på hotell vid Kanyakumari 

 

DAG 09. Kanyakumari – Trivandrum (3-4 tim) 

Transport till hotell i Trivandrum. Övernattning på hotell  

 
DAG 10. Trivandrum – Hemresa / egen fortsättning… 

Transfer till flygplatsen för fortsatt flyg mot ny destination. 

 

 

Trivandrum är belägen i DELSTATEN KERALA, på den västra sidan av Indiens sydspets. I Kerala möts 
du av vidsträckta sandstränder, djungelområden, berg, teplantager, fält med kryddodlingar och de omtalade 
”backwaters”- kanalerna att stilla flyta fram på... Du serveras läckerheter som skaldjur och fisk tillagat med 
chili, curry och kokosmjölk. (se andra förslag eller kontakta Swed-Asia Travels för resa i Kerala) 
 

 

 

 

 

INGÅR I VÅRT RESE-ARRANGEMANG 
Övernattning på hotell enligt överenskommelse 

Frukost på samtliga hotell  

Måltider efter överenskommelse (ej måltidsdryck) 

Transfers med egen a/c bil & chaufför  

Alla beskrivna resor landvägen med egen bil/chaufför 
Chaufförens kostnader för övernattningar och måltider, vägavgifter och lokala skatter 

Entréer och egen guide vid fastställd sightseeing 

Olika aktiviteter efter överenskommelse 

Individuellt framtaget reseprogram 

Konsultation med Swed-Asia Travels under planering och fram till avresa 

Assistans och support i Indien av Swed-Asia Travels lokala samarbetspartner. 
Övrig överenskommet och specificerat i senare fastställt reseprogram. 

 

Välkommen att kontakta oss för mer information! 
 


