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SYDINDIENS PÄRLA - KERALA

KERALA är beläget på den västra sidan av Indiens sydspets utmed kusten av
arabiska havet. Här möts du av långsträckta sandstränder, djungelområden,
grönklädda berg, teplantager, stora fält med kryddodlingar och de omtalade
kanalerna ”backwaters”. I Kerala blandas hindutempel, moskéer och kyrkor om
vartannat och de olika religiösa grupperna lever sida vid sida utan problem.
Maten i Kerala är omvittnat mycket god - där pootu, dosa, och idiappam är
traditionella specialiteter. Nyfångad fisk & skaldjur (krabba, räkor, hummer och
musslor) tillagas ofta i kokosmjölk, curry och chili som en extra delikatess.
Traditionellt äts måltider på stora bananblad. All världens frukter verkar även ha
samlats i Kerala för att tillfredsställa sina besökare.
Befolkningsantalet i hela delstaten är cirka 32 miljoner, det lokala språket är
Malayalam. De flesta i Kerala pratar engelska och utbildningsnivån är hög. Klimatet
är tropiskt och Kerala anses som ett av de 10 bästa paradisen på jorden. Bästa tid
för besök är ”under svenska vinterhalvåret”.
Kvinnorna går ofta klädda traditionellt i sari och männen bär sin "Mundu" som är
ett långt höftskynke. Här i Kerala möts besökaren av ett lugnare tempo än i ”övriga
Indien” och stränderna är vita, lockande och milslånga.
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Bilder ovan; traditionell Kathakali-dansare, Backwater-vy, husbåt i Kerala.

DAG 01. TRIVANDRUM – KOVALAM BEACH
Du och ditt sällskap/familj hämtas på flygplatsen av vår lokala representant för
transport till inbokat Beach resort vid Kovalam- (alternativt Varkala) Beach. Ni kan
välja hotell med pool, flertalet restauranger och närhet till härliga stränder och
promenadstråk. Här erbjuds yoga både för nybörjare och den mer erfarna utövaren,
liksom Ayurvedabehandlingar, meditation eller andra personliga konsultationer
(ingår inte i kostnaden).
Övernattning på Beach Resort, 04 nätter (antal nätter/dagar efter önskemål)
DAG 05. KOVALAM BEACH – KANYAKUMARI (85 Km)
Heldagsutflykt med bil/guide som på morgonen hämtar upp er på hotellet. Ni tar er
längst ner till den indiska kontinentens sydspets där Bengaliska bukten, Arabiska
havet och Indiska oceanen möts. Här gör ni en kortare båttur till templet
Vivekananda Rock Fort Memorial som ligger på en ö. (OBS; båtturen ställs in i
händelse av hård vind/stora vågor) - Bilresa tillbaka till Kovalam och hotellet.
Övernattning på Beach resort
DAG 06. KOVALAM – KUMAKAROM ALLEPPEY (160 Km/ca 4 TIM)
Idag bär det av med bil/egen chaufför till Alleppey där ni kliver ombord på förbokad
husbåt. Ni äter lunch ombord och glider därefter ut från kajen och in i de berömda
kanalerna.
Alappuzha, ”Österns Venedig” är högkvarter för båtutflykter på de charmiga
kanalerna, och även centrum i Kerala för den sydindiska mattillverkningen.
Staden uppfördes av "the Diwan of Travancore” år 1762 då den första kanalen
började grävas. Keralas kustlinje är 700 km lång och kanalerna (backwaters)
sträcker sig 1 900 km.
En-två övernattningar (efter önskemål/planering) sker ombord på husbåt. Alla
måltider tillagas ombord av medföljande kock. Måltiderna på husbåten är
inkluderade i kostnaden.
Övernattning på Husbåt, 02 nätter
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Bild ovan; Kerala med backwater-kanaler och kustlinjen mot arabiska havet

Backwaters; Tidigare fraktades laster med elfenben, kryddor, kokosnötter, textilier,
guld och gummi på det långa kanalsystemet som binder ihop platserna Alappuzha,
Kottayam, Kozhikode och Kannor på sin väg ut i Indiska Oceanen. Idag består
transporterna mest av gods från svårtillgängliga platser och av människor varav en
viktig del är turister som bor på husbåtar.
DAG 07. BACKWATERS
Hela den här dagen glider ni fram ombord på husbåten i långsam takt. Ni kan
stanna till för att ta ett dopp, fiska eller bara njuta av vackra vyer. Ni tar del av
vardagslivet där ni stilla passerar utmed kanalerna, ser tempelelefanter badas och
ibland kan ni gå iland och samtala med människor som bor längs kanalerna.
Övernattning på husbåt
DAG 08. THEEKADY - PERIYAR NATIONALPARK (130Km/ca 4 TIM)
Efter frukost hämtar en bil upp er för en färd till de gröna bergen i ”Västra Ghats”
och nya upplevelser. Här ligger nationalparken Periyar med 5,500 kvm stort
område. Nationalparken är en hemvist för vilda elefanter vilka går ner till den stora
sjön för att släcka sin törst. Här lever även vilda djur som tiger och leopard - men
de påträffas sällan och är mycket svåra att se).
Övernattning på hotell, 02 nätter
DAG 09. THEEKADY
Idag ger ni er ut på en båttur på Lake Periyar. Tillbaka till hotellet för avkoppling
eller egna strövtåg. I området kring hotellet finns kryddodlingar där man odlar
svartpeppar och vitpeppar.
Övernattning på hotell
DAG 10. THEEKADY – MUNNAR (98 Km) ca 3 tim.
Munnar är beläget på en höjd av 1 600 m och ligger i de s.k. västra Ghatsbergen.
Omgivningen är grön och vacker. Här finns floder, vattenfall, sjöar och inte minst
stora teplantager.
Övernattning på hotell i Munnar, 02 nätter
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Munnars omgivning nedan i bild

DAG 11. MUNNAR
Idag en kortare utflykt för besök på kardemumma- och kaffeodlingar. Tjugoåtta
teplantager finns i Munnar, ett utmärkt tillfälle här att köpa te, kaffe, olika kryddor
och exotiska nötter. Övrig tid av dagen för egna promenader och avkoppling.
Övernattning hotell i Munnar
DAG 12. MUNNAR – COCHIN (140 Km / ca 4 tim)
Resan går idag vidare till Cochin (med ca 600.000 invånare). Staden är belägen vid
kustlinjen av Arabiska sjön och för ”The Queen of the Arabian Sea”. Cochin har en
av världens finaste naturhamnar och var tidigare en tummelplats för sjöfarande
araber, kineser, holländare, engelsmän och portugiser. Här finns berömda tempel,
kyrkor samt en Judisk Synagoga. Staden är av stort intresse för turister, arkeologer
och historieforskare.
Ni kan under eftermiddagen påbörja en stadsrundtur med guide. (fördelas över en
eller två halvdagar); Sevärdheter är ”de kinesiska fiskenäten”, Judiska Synagogan
från 1568, och Holländska Palatset från 1555. Med färja tar ni er ut till Bolgatty
Palace byggt år 1744 och till ön Willingdon uppkallad efter Lord Wellington. Hit till
de olika öarna kom tidigt sjöfarare för att idka handel.
På kvällen rekommenderar vi er att se en Katakalidans- en traditionell
dansuppvisning med flerhundraåriga traditioner och som är typisk för delstaten
Kerala. Övernattning på hotell i Cochin, 02 nätter
DAG 13. COCHIN - HEMRESA
Upphämtning på hotellet för transport till flygplatsen. Senast tre timmar i förväg
skall ni vara på flygplatsen inför er avresa.
– slut på service –
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Kinesiska fiskenät i Cochin - Foto; Swed-Asia Travels

KONTAKTA OSS FÖR INDIVIDUELLT PRIS BEROENDE AV TID FÖR
JUST DIN RESA, OCH VAL AV HOTELL, LIKSOM ANTAL DAGAR…
INGÅR NORMALT I VÅRA ARRANGEMANG;
Transfers med lokal eskort från och till flygplatser i Indien
Allt hotellboende i dubbelrum, inklusive frukost
Alla transporter nämnda med privat a/c bil med chaufför
Bränslekostnader, parkeringsavgifter, vägskatter
”Backwater” med 1-2 nätter ombord på husbåt inklusive frukost, lunch och middag
Stadsrundtur och sevärdheter, entréer efter planering
Lokal engelsktalande guide
Båtutflykter enligt planering
Dansprogram (Khatakali) i Cochin
Lokala skatter
Konsultation, reseprogram och information på svenska av Swed-Asia Travels
Erbjudande om individuellt informationsmöte hos Swed-Asia Travels i Strängnäs
INGÅR INTE / TILLKOMMER;
Internationell flygbiljett (vi bokar gärna, och behöver samtliga passkopior för detta)
övriga måltider förutom överenskommet
All måltidsdryck och övrig dryck tillkommer
Visum till Indien
Avbeställningsskydd
Reseförsäkring
Personliga utgifter som tvätt, minibar på hotellrum, telefon, internet etc
Dricks till chaufför, guider och hotellpersonal.
* För andra reseförslag - kontakta oss med dina önskemål.

Välkommen till Kerala i samarbete med Swed-Asia Travels
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