SWED-ASIA TRAVELS

- STORA SYDINDIENRESAN - START I CHENNAI, TAMIL NADU – AVSLUT I COCHIN I KERALA -

Ni befinner er på östkusten av södra Indien. Madras är huvudstad i delstaten Tamil Nadu, och har nästan
fem miljoner invånare i innerstaden. Delstaten är välkänd för god vegetarisk mat. Språket sam talas är
Tamil, och läs- och skrivkunnigheten är ca 70% av delstatens drygt 70 miljoner invånare. Staden Madras
anses som ren och trevlig, trots sin enorma storlek. Tamil Nadu är känt för sina tempelstäder med unik
arkitektur.
DAG 01
Ankomst till Madras (Chennai), Tamil Nadu Indien
Vår lokala representant möter upp på flygplatsen för transport till inbokat hotell i Madras. Resten av
dagen fri för vila och egna utforskningar. 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 dravidarkitektur), 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
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”.

Swed-Asia Travels ♦ Storgatan 28, Strängnäs ♦ 0152-181 82, 181 83 ♦ www.swedasia.se ♦ reslust@swedasia.com

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. (stängt för besök kl
12.30 – 14.00)
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
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 ”Cholatiden”.
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. 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
KERALA är beläget på den västra sidan av Indiens sydspets. I delstaten Kerala är det lokala språket
Malayalam förutom engelska. Du möts av långsträckta sandstränder, djungelområden, berg, teplantager,
fält med kryddodlingar och de omtalade ”backwaters”-kanalerna. Du serveras läckerheter som skaldjur och
fisk tillagat med chili, curry och kokosmjölk. Ingen plats i världen är mera känd för sina välgörande
Ayurveda behandlingar. En god hälsa, väl sammansatt mat, yoga och meditation är de saker som
människorna i Kerala alltid prioriterar.
Vasco Da Gama landsteg här i maj 1498 och en ny period startade i Kerala med katolicismen. Jainism och
Buddhism fanns redan etablerade i Kerala från 300-talet före Kristus, numera är de flesta här hinduer trots
att många människor fortfarande är kristna. Holländska Ostindiska Kompaniet startades 1592 och var
historiskt den viktigaste handelspartnern med Kerala.
DAG 09. Kanyakumari – Kovalam (90km/3
tim)
Transport till beach resort vid Kovalam Beach.
Övernattning på hotell/Beach Resort, En eller
flera nätter enligt individuellt önskemål
DAG 10. Kovalam – Alleppey
Efter frukost hämtas ni upp med bil för fortsatt
resa norrut till Alleppey där ni bordar er husbåt
för en stilla färd på Backwater-kanalerna. 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 och tillagas för er på husbåten). Övernattning på ”Backwater-husbåt”
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DAG 11. Husbåt – Kumarakom
Efter frukost checkar ni ut från er husbåt och
med bil/chaufför går resan vidare. I Kumarakom
har ni guide ca två timmar för promenad vid
kanalerna, genom odlade fält, genuina byn, kan
besöka en skola (om undervisning pågår) och ett
lokalt tempel. Efter promenaden äter ni lunch
med en lokalfamilj, på traditionellt vis serveras
vegetarisk måltid på bananblad. Dagen ger er en
genuin inblick i vardagslivet i Kerala. Därifrån har
ni transport med Tuk-Tuk till ert hotell.
Övernattning på hotell i Kumarakom
DAG 12.
Kumarakom – Periyar nationalpark (135km/ca 04 tim)
Bilresa genom vacker omgivning och incheckning på hotell. På kvällen har ni möjlighet att se en show med
”Kalari Payatti” (en lokal kampsport/”dans” där utövarna sparkar med ett speciellt fotarbete).
Övernattning i Periyar

DAG 13.
Periyar
Dag för aktiviteter i nationalparksområdet; med guide gör ni en djungelpromenad, ser elefanter. Om
önskemål finns gör ni en båttur på Periyar Lake. Övernattning på hotell i Periyar
DAG 14.
Periyar - Munnar (95km/ca 03 tim)
Resan med bil fortsätter norrut i Keralas ”inland”, genom ett vackert grönskande och kuperat landskap i
Västra Ghatsbergen. Här sammanstrålar tre olika bergskedjor; Mudrapuzha, Nallathanni och Kundala.

Munnar är en liten ”Hillstation” på 1600 meters höjd i delstaten Kerala. Platsen var under kolonialtiden en
tillflyktsort under de heta sommarmånaderna för brittiska tjänstemän placerade i södra Indien. I området
finns förutom te, odlingar av kardemumma, peppar, chili, vanilj, gummi och kaffe som ni kanske vill
besöka. - Dag för egen tid i Munnar. Den som vill kan ge sig ut på cykeltur i den vackra omgivningen.
Övernattning Munnar
DAG 15.
Munnar
Förslag på morgonen en halv dags vandring / trekking med guide i det natursköna området som tar er
fram genom teplantage, skogsområden och grässlätter. Ni har picknick-lunch som ni intar på naturskön
plats. Eftermiddag för besök till lokal marknadsplats och teplantage.
Övernattning hotell i Munnar
DAG 16.
Munnar – Marari Beach (165km/4-5tim)
Nu går resan mot kusten, och utmed vägen har ni stopp för att vara med om för en ”Cooking
lession/demo” & lunch på en gummiplantage där ni även få se hur man tappar gummiträden på gummi.
Ni fortsätter till kusten och checkar in på en Beach Resor för avkoppling.
Övernattning hotell utmed Marari Beach, individuellt antal nätter/dagar
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DAG 17-19. Marari Beach, förslag 03 dagar
Tre dagar för egen tid med avkoppling, sköna bad, Ayur Veda-behandlingar och egna utflykter
Övernattning på Beach Resort
DAG 20.
Marari Beach – Cochin (45km)
Ni hämtas upp på ”beach-hotellet” för biltransport till hotell i staden Cochin. Dagen i den historiskt
intressanta kuststaden Cochin kan fyllas med sightseeing med guide, eller på egen hand. Att se är t.ex:
St Francis Church – den äldsta kyrkan i Indien uppförd av Europeer, 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 öppen kl
9-12 och 15-17 men stängd för besök fredag-lördag). Det holländska palatset – liksom synagogan beläget
i stadsdelen Mattancherry, med holländsk och brittisk arkitektur och smala, krokiga gränder – värt ett
besök. ”Kathakali Dans” – unik danskonst med ursprung i mytologin. Framförs av endast män, mångårigt
skolade för denna dansform unik för Kerala. Uppträdande finns att se vid intresse.

DAG 21.
Cochin – Hemresa
Anpassat till ert flyg hämtas ni från hotellet för transfer till flygplatsen.
- slut på program / vår service -

•
•

Vi räknar fram ert pris beroende av tidpunkt för resa, val av hotellkategori, antal
dagar/nätter och med hänsyn till individuella önskemål/justeringar.
Kontakta Swed-Asia Travels för individuellt pris

INGÅR NORMALT I SWED-ASIA TRAVELS RESE-ARRANGEMANG
Internationell flygbiljett efter överenskommelse, eller bokas på egen hand
Hotell (3-5*), inklusive frukost på samtliga hotell
Måltider efter överenskommelse (ej måltidsdryck)
Transfers och transporter med egen a/c bil och engelsktalande chaufför
Alla resor landvägen ingår med egen bil/chaufför
Chaufförens kostnader för övernattningar och måltider, vägavgifter och lokala skatter
Övernattning på husbåt där samtliga måltider ingår
Entréer och egen guide vid fastställd sightseeing
Olika aktiviteter i Periyar och program i Munnar efter överenskommelse
Evenemang och båtutflykter där detta anges/fastställs
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.
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