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UNIKT FÅGELLIV & TIGER I INDISKA HIMALAYA   

 
Delhi – Corbett nationalpark – Pangot – Sat Tal – Delhi 

                                      

    
                                                

Denna resa med huvudsyfte på fågelskådning i Indien går till delstaten Uttarakhand och 
Himalayas gröna sluttningar. Vi tar dig först till Corbett nationalpark för möjlighet att se 
tiger, leopard och elefant förutom det enorma fågelliv som där erbjuds… Därefter går resan 
till ytterligare två himmelriken för Himalayas fåglar; Sat Tal och Pangot. Resan går på 
höjder mellan 900-1400 m.ö.h och luften är sval. Bergsluttningarna är täckta av ek- 
pinjeskogar och tät djungel där djurlivet är stort och naturupplevelserna fantastiska för 
dig som besökare. 
 

     

DAG 01:    ANKOMST DELHI  
Swed-Asia Travels lokala representant möter upp på Delhi flygplats för transport till inbokat hotell.  

Egen tid och avkoppling på hotellet. 

ÖVERNATTNING: HOTELL I DELHI 

 

DAG 02:  DELHI - CORBETT NATIONALPARK (270 Km / 7 timmar) 

Tidig väckning för frukost – därefter avresa med bil och egen chaufför till Jim Corbett nationalpark i 
delstaten Uttarakhand. Det är en lång resdag, så bäst är att komma iväg så tidigt som möjligt…  

Nationalparken ligger vid foten av det grönklädda Himalaya. Lunch efter vägen. Ankomst till Ramnagar 

(yttre zonen av Corbett). Incheckning på Tiger Camp därefter fågelskådning vid floden Kosi.  

Middag på Tiger Camp. 

ÖVERNATTNING TIGER CAMP, RAMNAGAR  

 
De vilda djuren i Corbett nationalpark inkluderar bland annat tiger, leopard, elefant, björn, de fyra hjortarna: 
chital, barking deer, sambar deer, hog deer och närmare 600 olika arter av fågel. Swed-Asia Travels team av 
professionella naturguider håller sig välinformerade om var i området sannolikheten är som störst för bästa 
djurupplevelser. 
 
DAG 03.    CORBETT NATIONALPARK 

Två safariturer med jeep (morgon och eftermiddag) för tiger- och fågelskådning.  

Mellan safariturerna återvänder ni till Lodgen för vila, egen tid och lunch, samt på kvällen middag.  

Kanske samlas ni och delar bilder och dagens iakttagelser. 

ÖVERNATTNING TIGER CAMP 
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Bilder: Corbett nationalpark – Foto K Borneland Swed-Asia Travels 

 
DAG 04.   CORBETT NATIONALPARK 

Morgonsafari med jeep och sikte på tiger.  

Eftermiddagen utflykt till Kumaria Forest, eller annat intressant område för fågelskådning.  

ÖVERNATTNING TIGER CAMP  

 

DAG 05.     CORBETT NATIONALPARK – NAINITAL (PANGOT) 75 KM 
Tidig fågelskådning vid floden Kosi innan resan går vidare. Bilresan till Pangot tar tre - fyra timmar med 

stop även efter vägen för fågelskådning. Pangot är en av norra Indiens många byar i det gröna Himalaya 

och känslan av att befinna sig på en mycket avlägsen plats infinner sig... I Pangot finns cirka 250 olika 

fågelarter; några exempel; Lammergeier, Griffon, Blue-winged Minla, Woodpecker, Khalej Pheasant, Rufous- 
bellied Niltava. 
ÖVERNATTNING: JUNGLE LORE BIRDING LODGE ELLER ANNAN NÄRBELÄGEN LODGE  
 

DAG 06.     NAINITAL (PANGOT)  

Du befinner dig på 1400 meters höjd (nära gränsen mot Tibet och Nepal) och luften är nu sval och fuktig. 

Heldag för Pangot fågelskådning med lokala guider och jeepar. 

Att upptäcka: Woodpeckers, Greater Yellownape, Scaly-breasted and Speckled Piculet. Stora flockar med 
Slaty-headed Parakeets, spotted and Oriental Turtle Doves, Grey Bushchat, Russet Sparrow. Cuckoos, 
Indian Oriental Large hawk, Eurasian Cuckoos. Large-billed Crow, Grey Treepie, Black-headed Jay, Maroon 
Oriole, Large Cuckoo Shrike. Rufous-naped, Black-throated & Yellowbrowed. White-tailed Nuthatches, 
Chestnut-belled Nuthatches, Bar-tailed Treecrepper. 
ÖVERNATTNING: JUNGLE LORE BIRDING LODGE ELLER ANNAN NÄRBELÄGEN LODGE 

 
DAG 07.    PANGOT – SAT TAL (49 Km) 

Frukost i Pangot. Packad lunch. Middag i Sat Tal. 

Tidig fågelskådning i Pangot innan ni åker vidare mot Sat Tal. Området Sat Tal kallas i Indien för ”the 
group of the seven lakes”, med mycket vacker natur och ett landskap rikt på fåglar.  

Fågelskådning i Sat Tal när ni anländer. Listan här innehåller över 500 fågelarter samt tjugo arter 

däggdjur och över 525 arter fjärilar. 

ÖVERNATTNING: V RESORT ELLER LAVANYA RESORT 
 

 

     
                   Sat Tal Lake                                               Vyer utmed Himalayas sluttningar (Nainital) 
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DAG 08. SAT TAL – DELHI (310 Km / ca 7 timmar) 

Tidigt på morgonen kort fågelvandring därefter lämnar ni Himalayas sluttningar och resan styr tillbaka 

mot Delhi. Lunch efter vägen.  

Incheckning och vila på hotellet. 

ÖVERNATTNING: RADISSON BLUE KAUSHAMBI ELLER LIKNANDE nära flygplatsen.  

(Alternativt hotell i centrala Delhi för ev fler övernattningar, sightseeing och shopping efter önskemål) 
 

DAG 09. DELHI – FLYG TILL SVERIGE 

Transfer från hotellet till Delhi flygplats för hemresa. 

- Slut på programmet -   

 
 

VI SKRÄDDARSYR - KONTAKTA OSS FÖR INDIVIDUELLT PRIS BEROENDE AV 
TIDPUNKT FÖR RESAN, VAL AV HOTELL OCH ANTAL PERSONER I SÄLLSKAP. 
 
 

INGÅR I RESANS LANDARRANGEMANG: 
Transfer till/från flygplats i Delhi  

Alla längre transporter med egen bil eller minibuss a/c Tempo Traveller och chaufför 

Övernattning på hotell enligt överenskommelse, inkl frukost 

Safari i Jeep i Corbett nationalpark + fågelskådning 

Pangot fågelskådning 

Sat Tal, fågelskådning 
Lokala naturguider ingår i nationalparker, naturreservat 

Indisk fågelexpert medföljer under hela resan 

Chaufförens måltider och övernattningar (samtliga vägtransporter) 

Drivmedel, delstatsavgifter, vägskatter, parkeringsavgifter   

Samtliga safariutflykter enligt individuellt program 
02 flaskor mineralvatten per dag under transporter  

Entréavgifter och de särskilda tillstånd som fodras för besök i nationalparker, naturreservat 

Konsultation, informationsmaterial om resan  

Individuellt informationsmöte på Swed-Asia Travels i Strängnäs erbjuds. 

 

  
INGÅR INTE I VÅRT ARRANGEMANG: 

Flygbiljett Sverige – Indien tillkommer separat. Swed-Asia Travels bokar gärna. 

Visum till Indien 

Avbeställningsskydd, reseförsäkring 

Dricks till servicepersonal på hotell  
Dricks till chaufför vid avslutad resa 

Dricks till naturguider och jeepchaufförer i nationalparker, naturreservat  

Ev fotoavgifter/filmkamera (endast vissa platser, framkommer vid bokning)  

Måltidsdrycker ingår inte 

Personliga utgifter som till exempel tvätt, telefon, internet där ej fri Wi-fi är fritt, drycker, snacks, innehåll i 

minibar på hotell ingår inte. 
Annat som inte ingår enligt överenskommelse 

 

 

 

 


