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Bland sagoslott & palats i Indien 
 

 
Foto Swed-Asia Travels - Neemrana Fort, Rajasthan Indien 

 

Rajasthan är en av Indiens mest exotiska delstater med färgstarka inslag av turbaner, textilier 

och maharadjaslott som för tankarna till ”tusen och en natt”. Delstaten kan beskrivas som ett 

land av prinsar och prinsessor, palats, påfåglar och beduiner. Väl där förstår du varför 
Rajasthan (kungarnas hemvist) har fått sitt namn. De många exotiska palatsen, forten och de 

muromgärdade städerna finns kvar och framkallar bilder från svunna tider. Rajasthans palats 

är arkitektoniska mästerverk och flera av dem är idag hotell. På några av dem bor du under 

denna resa, där du befinner dig i genuina miljöer från maharadjornas storhetstid. 

 

När Indien blev självständigt 1947 klämtade klockan för de indiska kungarna (maharadjorna). Ett och ett 
halvt år senare tvingades de signera sin egen abdikering, men tack vare ett fett apanage kunde de 

fortsätta sitt monstruöst luxuösa palatsliv fram till 1970-talet. En maharadja gifte bort sin dotter till en 

prins i ett bröllop som beskrevs som världens mest påkostade kalas med 40 000 inbjudna gäster. En 

annan arrangerade ett bröllop mellan två av sina hundar! 250 inbjudna hundgäster klädda i ädelstens-

infattade brokader sittande på utsmyckade elefanter tog emot hund-brudgummen då han anlände med 

sin husses, maharadjans privata tåg. 1971 tyckte dåvarande premiärministern Indira Gandhi, att nu fick 
det vara nog … och drog in maharadja bidraget från staten och berövade samtliga maharadjor sina 

officiella titlar. Palatsen fick maharadjorna behålla som privat egendom men för att kunna finansiera och 

driva dem, ser vi många av dem idag som hotell, där ofta den genuina interiören finns kvar. 
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DAG 01.  New Delhi – Neemrana Fort (ca 3 tim) 

Ni hämtas på flygplats eller på morgonen från ”egen adress” för bilfärd ur ut Delhi och västerut till 

Maharadjapalatset Neemrana Fort. Efter cirka tre timmar anländer ni till detta vackra och ålderstigna 
palats beläget på ett berg där historiens vingslag känns i varje vrå. Här vilar ni ut en exotisk miljö och 

”drömmer er tillbaka” till maharadjornas storhetstid. På kvällen äter ni middag på fortet som kanske är ett 

av de vackraste 1500-tals palatsen i Indien.  

Övernattning Neemrana Fort 

 
DAG 02.  Neemrana Fort – Mandawa (220 km/5 tim) 

Frukost och tidig avresa från hotellet med bil till Mandawa där slottet är vida känt för sina färggranna 

religiösa och erotiska bilder vilka har målats av lokala konstnärer. Här på Mandawa bor ni en natt i unik 

miljö där maharadjornas interiör finns orörd och där kungar, prinsar och prinsessor förlustat sig. Slottet 

är fyllt av antikviteter, historiska vapensamlingar, jakttroféer och familjeporträtt.  

Övernattning Mandawa Slott, alternativ Mandawa Haveli 
 

   
 

DAG 03.   Mandawa – Jaipur  
Efter ca fyra timmars bilresa genom den livliga landsbygden i Rajasthan anländer ni till Jaipur, byggd 

1727. Staden målades i rosa färg inför Prins Alberts besök 1883 (drottning Victorias son) och har sedan 

dess bevaras som ”den rosa staden”, och är huvudstad i Rajasthan. 

Eftermiddagen ägnar ni åt en guidad stadsrundtur med besök City Palace idag museum men också bostad 

för den avlidne maharadjan Bhawani Singhs familj, och till Maharadjan Jai Singh`s Observatorium.  

Hotellen ni bor på är ett Maharadjapalats där påfåglar strövar fritt i trädgården och där inget rum är det 

andra likt. Jaipur är en fantastisk stad för shopping av textilier, mattor och hantverk. 
Övernattning på Diggi Palace Hotel  

 

    
 

DAG 04.   Jaipur  

Efter frukost startar ni med utflykt till Amer Fort, en fästning från mogultiden med vidunderlig utsikt 

beläget på en klippa. Här finns världens bäst bevarade spegelkammare där skenet från ett stearinljus ger 
känslan av att vara inuti en diamants mitt. Efter lunch besöker ni (utifrån gatan) ”Vindarnas Palats”, en 

fem våningar hög byggnad/fasad med perforerade titthål där ”maharadjatidens kvinnor och hovdamer” 

kunde beskåda evenemang utanför palatset utan att själva bli sedda. 

Övernattning på Diggi Palace Hotel  

 

DAG 05.   Jaipur – Fathepur Sikri - Agra 
Resan går vidare i bil till Agra där det stora besöksmålet (i morgon) är Taj Mahal. Efter vägen mot Agra 

stannar ni för sightseeing i Fathepur Sikri ”Indiens Pompei” som finns upptagen på UNESCOS 

världsarvslista. Den välbevarade staden byggdes på 1500-talet av Stormogulen ”Akbar den store” men 

övergavs helt, troligtvis på grund av vattenbrist – Därefter går resan vidare till Agra.  
Övernattning på hotell i Agra 
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Foto: Swed-Asia Travels – Taj Mahal, Agra Indien 

 

DAG 06.   Agra, Taj Mahal – Delhi 

På morgonen besöker ni det magnifika Taj Mahal med egen guide. Det tog 22000 arbetare mer än 20 år att 

bygga detta magnifika grav-palats åt Mogul-kejsaren Shah Jahan`s favorithustru Mumtaz som avled i 

barnsäng år 1631. 

Därefter bilresa tillbaka till New Delhi och incheckning på hotell 
Övernattning på hotell i New Delhi 

  

DAG 07.   DELHI - AVSLUT 

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

- Slut på service -  

 
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  

I Neemrana och Mandawa boende på ”Maharadjahotell” inklusive frukost 

I Agra och New Delhi boende på hotell inklusive frukost 

Samtliga transporter i egen bil med a/c och engelsktalande chaufför  

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) 

Inträde och guide vis sightseeing 

Middag på Neemrana Fort, och på Mandawa Slott 

Luncher och övriga middagar enligt överenskommelse 

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 

Personliga utgifter som internet, telefon, tvätt etc. 

Dricks till guider vid sightseeing, till hotellpersonal, bärare och chaufför 

Annan service än överenskommet i individuellt program 


