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Tigersafari i Jim Corbett nationalpark 
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JIM CORBETT NATIONALPARK ligger vackert beläget vid foten av ”gröna Himalaya” i norra Indien 
på en höjd av 400-1200m. Nationalparken etablerades som Indiens första tigerreservat redan 1936 av 
den välkände storviltjägaren Major Jim Corbett som avled 1955. Redan för mer än sextio år sedan varnade 
naturkännaren Jim Corbett för följderna av den ohämmade jakten på vilda djur och de stora  
skogsavverkningarna. Långt senare blev dåvarande premiärministern Indira Gandhi engagerad i den 
indiska tigerns öde och startade 1973 ett stort räddningsprojekt för Indiens vilda djur och skog. Corbett är 
idag en viltrik nationalpark utspridd på cirka 520 kvadratkilometer. Här finns bl.a. tiger, leopard och björn, 
mängder av olika hjortdjur och ett stort antal fågelarter. På den här resan koncentrerar vi oss på tiger, björn 
och fåglar. I öppna jeepar och från elefantrygg tar vi oss fram i den bengaliska Tigerns hemtrakter. 
 

Välkommen till två av Indiens mest intressanta naturskyddsområden Corbett och Chambal. 
                                             
DAG 01.  26/10    ANKOMST NEW DELHI - BILTRANSPORT TILL MORADABAD (CA 4 TIM) 
På flygplatsen i New Delhi möter er färdledare Kjell Borneland. Från flygplatsen kör vi därefter genom den 
täta och intensiva trafiken mot Moradabad i den indiska delstaten Uttar Pradesh, staden Moradabad har 
cirka 1 miljon invånare och ligger efter färdvägen till Corbett. Lunch i Garjula efter vägen till Moradabad 
Övernattning i Moradabad på Maharadja Chandra Singhs www.nivah.in 
 
DAG 02.  27/10     MORADABAD – RAMNAGAR – CORBETT (CA 3 TIM.) 
Frukost – därefter reser vi till Jim Corbett Nationalpark. Den enormt stora nationalparken är belägen vid 
foten av indiska Himalaya i den relativt nybildade delstaten Uttarakhand.  
Framme i Ramnagar checkar vi in på Tiger Camp som ligger i den yttre zonen av nationalparken.  
Fågelskådning på eftermiddagen vid den fiskrika floden Kosi River. I det vidsträckta området omkring Tiger 
Här njuter vi av solnedgångens stillhet med en god indisk öl innan kvällens middag serveras. Därefter 
filmförevisning om den indiska tigern. 
I det vidsträckta området som gränsar mot Nepal och omger Tiger Camp finns över hundra tigrar. 
Övernattning på Tiger Camp 
 

http://www.nivah.in/
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JIM CORBETT NATIONALPARK – Indiens första tigerreservat etablerades redan 1936 av den välkände 
storviltjägaren Major Jim Corbett som avled 1955. Corbett nationalpark är en av Indiens mest kända och 
viltrikaste nationalparker utspridd på cirka 520 kvadratkilometer. Parken omfattar dalstråket kring floden 
Ramganga vid Himalayas fot. Nationalparken ligger ca 300 km nordost om huvudstaden Delhi och är 
omgärdad av täta skogar med mycket höga salträd och öppna grässavanner. 
 
Redan för mer än sextio år sedan varnade den indiska naturkännaren Jim Corbett för följderna av den 
ohämmade jakten på vilda djur och stora skogsavverkningar. Hans samtid var emellertid oförstående och 
Jim Corbett talade som alla föregångsmän för döva öron. Långt senare blev dåvarande premiärministern 
Indira Gandhi engagerad i den indiska tigerns öde. Hon ärvde sitt naturintresse av fadern, den 
legendariske statsmannen Nehru och drog därför igång ett stort räddningsprojekt för djur och skog 1973. 
På Indira Gandhis initiativ inrättades nio tigerreservat och syftet var att Indien skulle bli ett asiatiskt 
föredöme inom naturvården. Senare har många fler naturområden tillkommit i Indien.  
 

     
             Foto; Kjell Borneland / Corbett nationalpark                                      Tigerspår.... 
     

Parken kallades först Hailey efter en engelsk guvernör, Sir Malcom Hailey, men döptes senare 1954 om till 
Ramganga och fick sitt nuvarande namn när Jim Corbett gått bort. Jim Corbett kände djungelområdet väl 
och hade experthjälp med avgränsningar och viltvårdsarbete för att få parken till stånd. Redan 1907 
lanserades tanken om ett viltreservat och det var här som man långt senare inledde ”Projekt Tiger”.  
Corbett Nationalpark anses vara en av de säkraste parkerna för tigerobservationer i Indien.  
 
DAG 03.   28/10 TIGER CAMP – BIJRANI RANGE  
Den resenär som före frukost går ut med sin kikare runt Tiger Camps omgivning får oftast en lyckad start 
på dagen då mängder av exotiska fåglar håller till runt hotellet. Efter frukost kör vi med jeepar till Bijrani 
range för att spåra tiger. Lunch tillbaka till hotellet därefter tillbaka för ny safari i Bijrani. 
Dagtid är området öppet för besökare fram till klockan 17.00.  
Övernattning Tiger Camp   
 
DAG 04.   29/10 BIJRANI 
Idag ger vi oss ut från Tiger Camp tidigt på morgonen då mörkret ännu ligger kvar. Mellan klockan 05.00-
07.00 är bästa tiden att här påträffa vilda elefanter som ofta tar sig fram på de smala körvägarna. Den 
fuktiga morgonen lämnar även goda spår av tiger i den lösa sanden. Åter tillbaka till vår förläggning för 
lunch. Därefter tillbaka till andra delar av Bijrani för att fotografera fåglar, spåra efter tiger, läppbjörn och 
leopard. 
Övernattning Tiger Camp  
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DAG 05.   30/10 TIGER CAMP - MORADABAD 
Frukost. Idag gör vi vår sista safari i Bijrani. Tillbaka till Tiger Camp för lunch, därefter till Moradabad för 
middag och övernattning. 
Övernattning www.nivah.in 
 
DAG 06.       31/10          MORADABAD – DELHI  
Frukost i Moradabad. Bilresa cirka 4 timmar till Delhi där vi checkar in på Hotell Taj Princess i stadsdelen 
Karol Bagh. Eftermiddagen fri för shopping eller avkoppling. Vi bor mitt i området där Delhis 
lokalbefolkning handlar sina kläder, kryddor, skor och andra allehanda ting. Priserna här är svårslagna. 
 
Delhi med sina cirka 12 miljoner invånare är Indiens huvudstad och staden har existerat i över tre tusen 
år. En del av den gamla staden kallas för Tuhlakabad och ligger fem kilometer från centrum. Old Delhi 
byggdes under 1200 - 1300-talet av dynastin Tuglag. New Delhi byggdes under 1910-20 talet sedan 
britterna beslutat att flytta huvudstaden hit från Calcutta. Det är fastställt under de senaste arkeologiska 
utgrävningarna 2001 att grundandet av staden Delhi dateras till 1200 f. Kr och att den är identisk med 
India Prasta, den legendariska staden som byggdes av Arianerna. Idag består Delhi av två tydligt 
separerade delar; Old Delhi med sina typiskt orientaliska kvarter, smala gränder, basarer, tempel, moskéer 
och andra historiska monument. New Delhi är däremot en modern stad, symmetriskt ritad som en 
trädgårdsstad av de brittiska arkitekterna Lutyens och Sir Herbert Baker 1931.  
Övernattning Taj Princess  
 
DAG 07.      1/11           DELHI – AGRA - CHAMBAL (CA 5-6 TIM) 
Frukost – därefter kör vi motorvägen från Delhi, passerar Agra och för vidare till Chambal Safari Lodge. 
Efter lunch fågelfotografering. Middag i trädgården 
Övernattning Chambal Safari Lodge 
 

  
 
DAG 08.    2/11                CHAMBAL 
Idag beger vi oss till en kamel- och hästmarknad. Lunch på Chambal Safari Lodge därefter tar vi oss till 
den renaste av alla floder i Indien, Chambal river. Här lever mängder av sköldpaddor, krokodiler, 
sötvattensdelfiner och fågellivet är extremt. Fotografernas drömplats. 
Utanför husen där vi bor startar nattetid de flygande hundarna sina nattliga raider efter söta frukter. Hit 
kommer fågelskådare rån hela världen för att uppleva de nattliga undren.  
Övernattning Chambal Safari Lodge 
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DAG 09.   3/11     CHAMBAL – DELHI 
Transportdag. På återresan från Chambal till Delhi stannar vi för lunch nära Taj Mahal. Om önskemål 
finns för den som inte tidigare varit där gör vi ett kort stopp för att se Taj Mahal. 
Åter till hotell Taj Princess i Delhi. Avskedsmiddag på Spicy Restaurang, eller liknande. 
Övernattning Taj Princess, New Delhi   
 
DAG 10.   4/11    DELHI – INDIRA GANDHI AIRPORT - HEMRESA 
Transfer till flygplatsen och hemresa. 
- slut på service - 
 

PRIS; SEK 20.800:- PER PERSON I DUBBELRUM  
INTERNATIONELL FLYGBILJETT TILL/FRÅN DELHI TILLKOMMER 
 
INGÅR I RESANS PRIS: 
• Alla övernattningar, del i dubbelrum inkl frukost 
• Transfer till/från flygplats – hotell i Indien. 
• Alla transporter med Tempo Traveller Delhi till Moradabad- Corbett – Delhi – Chambal – Delhi. 
• Under vistelsen i Corbett och Chambal ingår samtliga måltider - frukost/lunch/middagar 
• Två flaskor mineralvatten per dag/person 
• 05 jeep-safari i Corbett nationalpark 
* Entré- och parkavgifter, guider, fotoavgifter i Corbett 
* Fågelexpert i Chambal  
* Båtresa på Chambal river  
• Svensk färdledare under hela vistelsen. (Indienexperten Kjell Borneland)  
• Hotellskatter, vägavgifter, delstatsavgifter, drivmedel, parkeringsavgifter 
• Informationsmöte i Strängnäs innan avresa 
• Reseinformation, konsultation, packlista etc.. 
 
 
INGÅR EJ I RESANS PRIS 
• Internationell flygbiljett. Kontakta Swed-Asia Travels för individuell bokning/pris. 
• Tillägg för enkelrum (dubbelrum för eget bruk) 
• Ingen form av måltidsdrycker eller övriga drycker ingår under resan 
• Lunch och middag ingår INTE i New Delhi 
• Entré till Taj Mahal, (besök om det efterfrågas av gruppen) 
• Avbeställningsskydd 
• Reseförsäkring 
• Personliga mediciner, vaccinationer, läkarbesök 
• Visum till Indien 
• Dricks till hotellpersonal, servitörer, naturguider 
• Dricks till chaufför; Delhi – Corbett – Delhi vid avslutad resa 
• Personliga utgifter som tvätt, telefon, internet ingår inte 
 
          
 
TIGERSAFARI – CORBETT; 
Det är Absolut förbjudet att vistas utanför elektriska stängsel som omgärdar boende. När det gäller 
fordon och elefanter; Ingen resenär får under safari kliva ur sin jeep eller klättra av elefant under 
safariutflykt. Guiden kan i nödfall anvisa en rastplats.  
 
Vegetationen i nationalparken består i huvudsak av höga Salträd (Shorea robusta) vilka täcker ca 73 % av 
parkens skogar. Låglandet omkring floden Ramganga river består mestadels av högt elefantgräs, 37 olika 
bambusorter och ett stort antal medicinalväxter växer på låglandet. 
 
Uppskattningsvis finns det i Corbett nationalpark ca 140 tigrar, 103 leoparder, 234 elefanter, 31 304 
Chital hjortar, 4 239 Sambar hjortar, 1 557 Muntjac (mindre hjortdjur) 75 Sloth bear (björnar) Melursus 
ursinus, 6 151 Vildsvin och 33 olika sorters ormar, krokodiler och ödlor. Därutöver finns 50 andra stora 
och små djurarter, liksom 549 fågelarter. Åtta mindre byar finns inom parkområdet där lokalbefolkning 
bor.  
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