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            Tigers of India, a Photo Tour 

 

 
Foto: Kjell Borneland Swed-Asia Travels 

 
Indien är den enda plats i världen där den karismatiska och stora katten ”Royal Bengal Tiger” 

lever i sin naturliga vildmark. Om du vågar förverkliga en tigerdröm, följ då med på en minutiöst 

och omsorgsfullt planerad fotoresa till Bandhavgarh där siktet är inställt på ”skogens konung”! 

Det som gör Indien till en unik destination för Bengaliska tigrar är mångfalden av naturlig miljö 

– gräsland, ogenomträngliga skogar, torr lövskogsterräng och svårtillgängliga mangroveträsk.  

Nationalparken i delstaten Madhya Pradesh är det tätaste av alla tigerområden i Indien och 

klassas som ett av världens bästa reservat för ”Royal Bengal Tigers”.  Det är en plats där antalet 

tigrar är högst av alla nationalparker och reservat i Indien.   

                                          
Foton: Kjell Borneland 
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Vi tar dig till hjärtat av det vilda Indien – till Bandhavgarh, en idealisk plats för den som på nära 
håll vill uppleva tigrar och andra vilda djur. Här får besökaren även en klar uppfattning om livet 
för en lokalbefolkning som ständigt har tigrar utanför sina dörrar.  
Resan till nationalparken börjar samma dag vi anländer till Delhi. Men först vilar vi ut några 
timmar i Delhi på ett hotell nära flygplatsen. På eftermiddagen flyger vi inrikes till staden 
Jabalpur i delstaten Madhya Pradesh varifrån vi tar oss med bil till nationalparken.  
Nationalparken anses vara en av de bästa platserna i världen för att spana efter den majestätiskt 
stora katten. 
 

     
                Monsoon Forest Lodge                                                       Swed-Asia travels 

 
I Bandhavgarh bor vi i en unik Eco-Lodge med luftkonditionerade tält och i traditionellt uppförda 
hus av lera. Här njuter vi av smakfulla måltider, en vild omgivning med förhandsbokade zoner 
och safariutflykter i privata exklusiva jeepar. Här erbjuder vi även yoga och meditation som 
avkoppling efter fyra tuffa safaridagar. 
 
Nationalparken är inte bara unik för sina tigerupplevelser; här finns leopard, flera olika hjortar, 
Indisk Gasell, Hyena, Schakal, Vildsvin, Björn och flera olika arter apor. I faunan av reptiler 
finns bland annat ormar som Kungskobra, Krait, Viper och Pyton. 
 
DAG 01.   22/1 DELHI – JABALPUR - BANDHAVGARH 
Ankomst tidigt på morgonen till Delhi flygplats där färdledaren Kjell Borneland möter upp. Vi 
vilar ut några timmar på ett närbeläget hotell. Efter lunch transport till inrikesterminalen 
varifrån flyget avgår till Jabalpur. Biltransport från Jabalpur till Bandhavgarh (150 Km/3,5 
timmars bilresa)                                                                         
Övernattning: Monsoon Forest Lodge 
 
DAG 02.   23/1 BANDHAVGARH 
Packad frukost - Lunch & Middag  
Morgon och eftermiddagssafari med privata jeepar.                                                                                              
Övernattning: Monsoon Forest Lodge 
 
DAG 03.   24/1 BANDHAVGARH 
Packad frukost – Lunch & Middag  
Morgon och eftermiddagssafari med privata jeepar. 
Övernattning: Monsoon Forest Lodge 
 

DAG 04.    25/1 BANDHAVGARH 
Packad frukost – Lunch & Middag  
Morgon och eftermiddagssafari med privata jeepar. 
Övernattning: Monsoon Forest Lodge 
 
DAG 05.   26/1 BANDHAVGARH – JABALPUR - DELHI  
Efter frukost transport med bil till Jabalpur för flyg till Delhi.  
Transport från flygplatsen till hotell Taj Princess i Delhi. 
Övernattning: Taj Princess 
 
DAG 06.   27/1 DELHI – HEMRESA 
Transfer till flygplatsen – Flyg till Sverige 
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KOSTNAD SEK 27.700:- PER PERSON I DUBBELRUM 
INKLUSIVE INTERNATIONELLT FLYG & INRIKESFLYG + ALLA 
MÅLTIDER OCH BOENDE. 
 
INGÅR 
* Internationell flygbiljett med Finnair (ekonomiklass) Arlanda – Delhi – Arlanda  
* Inrikes flygbiljett Delhi - Jabalpur – Delhi  
* Transfers till och från flygplatser 
* Liten exklusiv grupp med expeditionsledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels 
* Alla transporter ingår 
* Exklusiva privata jeepar 
* 06 privata safariutflykter med jeep 
* Professionella tigerguider 
* Endast 03 personer i varje safarijeep + tigerguide. 
* Förhandsbokade safari zoner 
* Nationalparksavgifter och fotoavgifter   
* Samtliga måltider ingår under hela resan: daglig frukost/lunch/middag 
* 02 mineralvattenflaskor per dag/person under safariutflykter 
* Lokala skatter 
 
INGÅR INTE  
Enkelrumstillägg tillkommer SEK 2,000:- 
Visum till Indien (e-visa online ca USD 80) 
Måltidsdrycker / alkoholhaltiga drycker 
Avbeställningsskydd, reseförsäkring 
Dricks till hotellpersonal, guider och chaufförer 
Tvätt, internet (där wifi ej är fritt), telefon, ev minibar på hotellet eller andra personliga utgifter. 
 

 


