SWED-ASIA TRAVELS

”WILD LIFE SAFARI” I DEN INDISKA DELSTATEN ASSAM

Kaziranga nationalpark - Foto: Kjell Borneland

TIGERSAFARI I MANAS- & KAZIRANGA NATIONALPARK I ASSAM
I det vilda Assam är djurlivet fascinerande och respektingivande. Här lever de riktigt stora
vilda djuren; Pansarnoshörning – Indisk vildbuffel – elefanter och bengalisk tiger.
Livsnerven Brahmaputras flodbäddar, de täta skogarna och områden med meterhögt elefantgräs
ger de vilda djuren ett paradis att leva i – och dig en känsla av riktig indisk vildmark…
I Manas- och Kaziranga nationalparker ger vi dig som deltagare i liten exklusiv grupp unika
upplevelser och bestående minnen. När gryningens dimma lättar spanar vi efter tiger, elefant,
vildbuffel och den enorma pansarnoshörningen. I öppna jeepar följer vi spår och tecken som
djuren lämnat efter sig under natten.
Både Manas och Kaziranga är mycket fågelrika där näshornsfågeln är ”ornitologernas tiger”.
Självklart är målsättningen att kunna se tiger… men den gäckar oss gärna i det höga gräset eller
den täta terrängen – Som alltid gäller tålamod av dig som resenär i det genuina vilda Indien, där
allt sker på djurens villkor!
I liten grupp och med erfarna spårare och guider blir din safariresa i Assam unik…
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Bengalisk tiger – Asiatisk vildbuffel – Pansarnoshörning - Foton: Kjell Borneland Swed-Asia Travels

DAG 01.
11/2
ANKOMST DELHI – INRIKESFLYG TILL GUWAHATI I ASSAM
Tidigt på morgonen anländer ni med flyg till Delhi där vår expeditionsledare Kjell Borneland
väntar. Redan samma förmiddag flyger vi vidare till staden Guwahati i delstaten Assam
”nordöstra Indiens utpost”. Genom delstaten Assam flyter den mäktiga floden Brahmaputra som
bildar ett av världens största flodsystem med en längd på 2900 km. Floden börjar i Tibet (Kina)
och slutar i Bangladesh där den flyter ihop med floden Ganges och tillsammans bildar de
världens största flod-delta i Bengaliska viken.
I Guwahati checkar vi in på hotell för välbehövlig vila efter den långa resan från Sverige.
ÖVERNATTNING HOTEL DYNASTY, GUWAHATI
DAG 02. 12/2
GUWAHATI - MANAS NATIONALPARK (180 km/ca 4 tim)
Efter frukost har vi ca 4 timmars bilresa till Manas Tigerreservat och checkar in på Musa Jungle
Retreat. Efter lunch gör vi vår första Jeepsafari i Manas nationalpark.
ÖVERNATTNING MUSA JUNGLE RETREAT, MANAS
MANAS NATIONALPARK gränsar till Bhutan och anses som ett av de mest vilda naturområden i
hela Indien på grund av dess spektakulära landskap med tät djungel. Tigerreservat är 2840
kvadratkilometer stort och blev redan 1973 klassificerat som ”Project Tiger Reserve” och ”Elephant
Reserve”. Utöver cirka 40 tigrar rör sig i området leopard, svart panter, noshörning, björn, vilda
elefanter, olika apor och hjortar.
DAG 03.
13/2
MANAS NATIONALPARK – SAFARI
Tidigt på morgonen ger vi oss ut på Jeepsafari för att spåra upp de stora vilda djuren. Lokalt
namn på den vilda buffeln i Manas är Arna (på hindi) - I Kaziranga Bonoria moh (Assamese).
Den stora vilda och tunga buffeln väger cirka 1200 kg. Den är hårlös, svart och robust med
magnifika platta horn. Buffelhornen är de största av alla djurhorn i världen och kan bli upp till
tre meter mellan horntopparna. Om turen är på vår sida möter vi någon av de farligaste indiska
björnarna; Den asiatiska svarta björnen (Moon Bear) eller Sloth Bear. Den svarta björnen väger
upp till 115 kilo, Sloth Bear är något tyngre–upp till 145 kilo. Båda björnarna blir cirka 170 cm
höga.
På kvällen gör vi besök hos den etniska folkgruppen Bodo som tillhör ursprungsbefolkningen i
Assam. Gruppen har under århundraden bevarat sin unika kultur, sin musik, samt är kända för
sitt traditionella hantverk. Vi kommer att se hur byns kvinnor väver traditionella tyger och får
även en inblick i Bodofolkets vardagsliv.
ÖVERERNATTNING MUSA JUNGLE RETREAT, MANAS
DAG 04.
14/2
MANAS NATIONALPARK – GUWAHATI
Tidig väckning för morgonsafari. Därefter tillbaka för frukost och utcheckning. Vi lämnar nu
Manas och återvänder till staden Guwahati. Middag på hotellet.
ÖVERNATTNING HOTELL DYNASTY, GUWAHATI
DAG 05.
15/2
GUWAHATI – KAZIRANGA (140 KM / 4-5 TIM)
Tidig frukost därefter transportsträcka till nationalparken Kaziranga. Incheckning och lunch.
Därefter gör vi en eftermiddagssafari med jeep.
ÖVERNATTNING PÅ WILDERNESS BY INFINITY, KAZIRANGA
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KAZIRANGA NATIONALPARK har utöver de enhornade noshörningarna en stor population av
vilda elefanter. Den asiatiska elefanten är mindre än den afrikanska savannelefanten. Höjden upp
till skuldran varierar mellan 2,45 – 2,75m /Vikt; 3000 kg/Ålder på asiatisk elefant; mellan 60 - 80
år. I nationalparken finns för övrigt; tiger, fläckig leopard, svart leopard (Panter) sambar, gaur,
indisk vildhund, bufflar och bland annat fyra olika arter av näshornsfågel.

Kaziranga nationalpark - Foton: Kjell Borneland, Swed-Asia Travels

DAG 06.
16/2
KAZIRANGA NATIONALPARK - SAFARI
Tidigt på morgonen ger vi oss ut med elefanter i de vidsträckta markerna av meterhögt gräs för
att spåra efter tiger och noshörning. Tillbaka till hotellet för frukost, och därefter ger vi oss ut på
en kortare safari med jeep.
På eftermiddagen jeepsafari i nationalparken.
I Kaziranga finns över 2300 noshörningar vilket betyder att här finns världens största population
av enhornad pansarnoshörning samlade i ett område. Den indiska noshörningen är en relik som
inte förändrats nämnvärt på fem miljoner år. Tidigare hade den indiska noshörningen tre horn,
därefter två, och nu endast ett horn. I mycket sällsynta fall kan man påträffa vit noshörning med
två små horn.
Noshörningens Vikt; 1,500 – 2,500 Kg. Den har korta ben med tre tår på varje fot, den är snabb
och hastigheten ligger på 48 - 50 km i timmen. Noshörningen har dålig syn och hörsel men ett
extremt gott luktsinne. Den indiska noshörningen har hår på öronen och på svansen till skillnad
från den afrikanska noshörningen. Hornhöjden är ca 20-25 cm, rekordet på noshörningshorn i
Indien är 40 centimeter. Noshörningar är gräsätare.
Endast här i Assam finns även den asiatiska vilda buffeln. Den vilda buffeln anses vara det
farligaste djuret i hela Indien. Kungskobran är däremot det djur i Indien som dödar flest
människor. På samtliga safariturer vi genomför i Kaziranga medföljer beväpnade vakter.
ÖVERNATTNING PÅ WILDERNESS BY INFINITY, KAZIRANGA

”Wild Life Assam” – Foton; Kjell Borneland

DAG 07. 17/2
KAZIRANGA NATIONALPARK – MAJULI ISLAND
Vi lämnar ”de stora djurens skogar” för att ta oss till Majuli, den största av alla flod-öar i
världen. Ön ligger i den mäktiga floden Brahmaputra som är en av de största och viktigaste
floderna i hela världen.
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Majuli är 80 kilometer lång och är det centrala nervsystemet i Assam för både fågelskådare,
krukmakare, textilintresserade och personer som har ett särintresse för udda kulturer. Men det
är också en ö för besökare som vill vila själen, en plats där stress aldrig har existerat.
Till Majoli tar vi oss med färja 2,5 kilometer på floden Brahmaputra. På ön finns 144 olika byar
och en befolkning av 150 000 människor. Människorna här lever i huvudsak av lantbruk, fiske
och tillverkning av handvävda textilier som exporteras över hela världen. Majoli bildades under
1600-talet genom ett flertal jordbävningar vilka uppstod under flodvattnet.
ÖVERNATTNING: BAMBOO HUTS (enkelt boende), MAJULI
UP

DAG 08. 18/2
MAJULI ISLAND
Hela den här dagen ägnar vi åt utflykter till mindre byar där lokala hantverkare bland annat
tillverkar ansiktsmasker, vi besöker även krukmakare och textilarbetare. Vi får vi god en inblick
i Vaishnavite kulturen som föddes här och om lokalbefolkningens liv på ön. Dagen avslutas vid
flodbädden för en vacker solnedgång över Brahmaputra.
ÖVERNATTNING: BAMBOO HUTS (enkelt boende), MAJULI
DAG 09. 19/2
MAJULI – JORHAT (Gibbon Wild Life)
Sträckan från färjeläget på ön Majuli till Jorhat på fastlandet är cirka 20 km. Jorhat kallas för
”Den enda kulturstaden i Assam” och är en stad med 75 000 invånare. Här checkar vi in på en
”Tea Bungalow Resort”. På eftermiddagen besöker vi Gibbon Wildlife Sanctuary en liten
nationalpark 19 kilometer från själva staden. Huvudattraktionen där är sällsynta apor som
kännetecknas med smal kropp, långa armar och avsaknad av svans. Hannarna är helt svarta
med påfallande vita ögonbryn. Honorna däremot har en gråbrun päls, är vita på bröstet och vita
ringar kring ögonen och munnen som påminner om en ansiktsmask.
ÖVERNATTNING: KAZIRANGA GOLF RESORT, JORHAT
DAG 10. 20/2
JORHAT – FLYG TILL DELHI
Från Jorhat flyger vi via Guwahati till Delhi - Vid vår ankomst Delhi blir vi upphämtade för
transport till hotell där vi tillbringar vår sista natt i Indien. På basargatan straxt utanför hotellet
i stadsdelen Karol Bagh är det utmärkt att göra de sista inköpen av kryddor, te, textilier etc..
ÖVERNATTNING HOTEL TAJ PRINCESS, DELHI
DAG 11. 21/2
DELHI – HEMRESA
Tidig transport till flygplatsen för hemresa.
- slut på service -

KOSTNAD 38.900:- PER PERSON BOENDE I DUBBELRUM
FLYGBILJETTER INGÅR
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Delstaten Assam markerat i ”rött”

Kaziranga NP - Foto; Kjell Borneland

INGÅR I RESANS PRIS/ARRANGEMANG
Internationell flygbiljett Sverige – Delhi t/r, Finnair ekonomiklass
Inrikesflyg: Delhi – Guwahati
Inrikesflyg: Jorhat - Delhi
All transfer till/från flygplatser i Indien
Landtransporter med a/c Tempo Traveller: Guwahati – Manas – Guwahati - Kaziranga - Majuli – Jorhat
01 natt på hotell i Delhi inklusive frukost
02 nätter på hotell i Guwahati inklusive frukost, lunch och middag
02 nätter i Manas inklusive frukost, lunch och middag
02 nätter i Kaziranga inklusive frukost, lunch och middag
02 nätter (enkelt boende) på ön Majuli inklusive frukost, lunch och middag
01 natt i Jorhat inklusive frukost, lunch och middag
Färja till/från ön Majuli
Rundtur och kulturprogram på Majuli
Alla inträden och naturguide i Manas nationalpark; 1 elefantsafari och 2 jeepsafaris
Alla inträden och naturguide i Kaziranga nationalpark; 1 elefantsafari och 3 jeepsafaris
Inträde i nationalparken ”Gibbon”, 1 safari med naturguide
Två flaskor mineralvatten per person/ per dag under hela resan
Bränslekostnader, vägavgifter, delstatsavgifter, parkeringsavgifter, lokala skatter.
Lokalguide vid sightseeing / utfärder
Svensk expeditionsledare Kjell Borneland, Swed-Asia Travels
Reseinformation, konsultation, informationsmaterial
Informationsmöte hos Swed-Asia Travels i Strängnäs inför avresa
INGÅR EJ I KOSTNADEN
Enkelrum tillägg 4.500:Lunch och middag ingår inte i Delhi
Ingen måltidsdryck, eller alkoholhaltiga drycker
Visum till Indien (e-visa 25 USD, uppgift 2020)
Avbeställningsskydd
Reseförsäkring
Fotoavgifter; Kostnad tillkommer i Kaziranga för kamera 500 Rupies per dag
Filmkamera 1000 Rupies per dag i Kaziranga nationalpark
Dricks på hotell, restauranger till bärare, guider och chaufförer
Dricks till naturguider och chaufförer i Manas, Kaziranga och Jorhat
Tvätt, telefon, internet där wifi inte är fritt, ev minibarens innehåll på hotellrum ingår inte
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VIKTIGT!
”Indian Forest Departement” kan med kort varsel ändra regler, kostnader och fotoavgifter i alla Indiens
nationalparker. Vi uppmanar blivande resenärer att i mycket god tid reservera plats på vår safariresa då
antalet jeepar i nationalparkerna är sänkt, och begränsat. Namnrapportering för jeepsafari måste bokas i
god tid före avresan från Sverige. Detta med anledning av att åtgärder har vidtagits i både naturreservat
och nationalparker. I ett led att bevara de vilda djurens miljö har den indiska regeringen från och med
2019 beslutat att stävja den överetablering av turister som skett i vissa av landets nationalparker.
OBS! SWED-ASIA TRAVELS RESERVERAR SIG MOT OFÖRUTSEDDA HÄNDELSER VILKA KAN FÖRÄNDRA
DEN UPPGJORDA RESVÄGEN. DET GÄLLER ÄVEN FÖR INSTÄLLDA ELLER FÖRSENADE FLYG/ELLER
ANDRA TRANSPORTER VILKA VI INTE KAN RÅDA ÖVER. TIDVIS SKER VÅRA RESOR I OMRÅDEN SOM KAN
VARA SVÅRFRAMKOMLIGA OCH POLITISKT INSTABILA. SÄKERHETEN MÅSTE DÄRFÖR NOGSAMT
RESPEKTERAS OCH ALLTID SÄTTAS I FÖRSTA HAND.
ATT STÅ ÖGA MOT ÖGA MED EN NOSHÖRNING, VILD BUFFEL ELLER TIGER KAN SNABBT UTVECKLAS
TILL EN FARLIG SITUATION. VI ACCEPTERAR DÄRFÖR INTE ATT NÅGON RESENÄR IFRÅGASÄTTER VÅRA
ERFARNA GUIDERS SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH REKOMMENDATIONER. EJ HELLER ATT NÅGON
RESENÄR AVVIKER FRÅN SAFARIGRUPPEN.
TJUVJAKT FÖREKOMMER DESSVÄRRE BÅDE I KAZIRANGA OCH MANAS. I MANAS- OCH KAZIRANGA
MEDFÖLJER BEVÄPNADE VAKTER PÅ VÅRA SAFARIUTFLYKTER MED TILLSTÅND OCH AVSIKT ATT
SKRÄMMA ETT EVENTUELLT ANFALLANDE DJUR ELLER ATT PÅSKJUTA EVENTUELLA TJUVSKYTTAR.
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