
                                                                   
 

Följ med oss till Indien! 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 
               

       

   

 

             

 

 

 

 

 
 

  Jag heter Jörgen Tjörnvall, ägare och VD 
  för Flygmäklarna,.  
       
 

 Indien är ett spännande och märkligt land, 

och vår resa börjar i Rajahstans ökenliknande 
miljö där vi bor på flera f.d. Maharadjors palats 
med all dess stämning och elegans.  
Vissa morgnar och kvällar följer Du med på tiger 
safari, och naturligtvis blir det tillfälle att besöka 
magiska Taj Mahal. 
Sista delen av programmet bor vi i Keralas 
”backwater”, laguner med ständigt frodig djungel   
och grönska, där Du får nästan daglig tillgång till 
ayurveda & hälso- program för kropp och själ. 
Speciellt spännande blir det när vi färdas och 
övernattar på en egen husbåt med lunch och 
middag under färden i lagunerna, innan Du 
somnar till vattnets kluckande.                                                                         
På vissa platser kommer Du också att få lära Dig 
grunderna för att laga indisk mat. 
                                                                                        
Att färdas i Indien kräver en känsla för ” Indian 
Pace”, d.v.s. en timing som ger Dig både tid att 
uppleva och smälta den osannolika värld som Du 
kommer att ha privilegiet att vara en del av, på 
Din kanske mest betydelsefulla resa.                                
  
   

 

 
 

 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Monument_of_love_and_symmetry.jpg


                   STORA INDIEN RESAN FEB  2019  

                              (exakta datum senare)                   
                    

                    FLYG:       FINNAIR till Delhi med anslutning från     

                                       Köpenhamn/Göteborg/Stockholm  

                     BUSS:      Volvo/Mercedes buss eller liknande                                        

 

                                       ANTAL DAGAR:  24 dgr, inkl. resdagar 

                                       Preliminärt program med ca-tider som kan avvika från beskrivning.                                    

   

                                     PRIS:   58900:- SEK   delat dubbelrum eller Twin (separata bäddar)    

                                                                             Flygskatt & bränsletillägg tillkommer                                        

                På vissa platser endast dubbelbädd. 

                Enkelrum: + 13000:- SEK (subventionerat )                 

                                     Boende, entréer, transporter, safaris, mat ingår enligt program 

                                     Avgifter för kamera/video ingår ej, erläggs på plats (vissa attraktioner  

                                     och Nationalparker tar en liten avgift för att ta med kameror).         

 

                                    Reseledare & Guide: Ann-Sofie Blomkvist 

                                    Guider lokala: 2st engelsktalande guider (Indiska yrkesguider)                                   
 

I programmet finns en del länkar markerat med blått/streck under, CTRL-klicka på dessa och 

Du blir ansluten till dessa sidor på Internet. I vissa fall är detta förtydligat med text. 

Läs mer om Indien på:   www.flygmaklarna.se/indien  

                                          www.flygmaklarna.se/dagbok  

                     www.indien.nu  

 

         
                                  Grupp poserar vid gryningen framför Taj Mahal                                 

http://www.flygmaklarna.se/indien
http://www.flygmaklarna.se/dagbok
http://www.indien.nu/


 
                                     

                                               RAJASTHAN 

 

Vi börjar resan i den nordliga provinsen Rajasthan och åker i en cirkel liknande resrutt: 

  

Ankomst med flyg till Delhi. Transport till Delhi och vår första övernattning. Vi pustar ut efter 

flygresan och bekantar oss med Delhi. 

Rutten i norra Indien: 

Flygplatsen Delhi-Delhi hotell 

Delhi -Neemrana Fort & Palats  

Neemrana– Jaipur  

Jaipur – Ranthambore 

Ranthambore – Agra 

Agra –Delhi 

Efter vistelsen i Delhi flyger vi till södra Indien 

Se resrutten i norra Indien på kartan nedan. 
 
 

Kerala 

Rajasthan 

Kerala 

Rajasthan 

INDIEN 

Trivandrum 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rajastan


 

 
 

       

RAJASTAN

Taj Mahal

Trident Hilton
Neemrana Palace

Nahargar Fort-Palace

DELHI

Neemrana Palace

Jaipur

Ranthambhore

Taj Mahal    

Agra



                                                   PROGRAM 

 

Dag 1                                                 VI ÄR PÅ VÄG ! 

 
                  Gruppen ansluter från Stockholm-Göteborg-Köpenhamn till Helsingfors  

                  Flyg från Helsingfors till Delhi på 6 timmar och 45 minuter  

                  Anslutning från Stockholm- Göteborg- Kastrup 

 

Kastrup-Helsingfors  1650-1925 

Helsingfors-Delhi       2020-0635 + 1 

_____________________________ 

 

Arlanda-Helsingfors  1645-1840 

Helsingfors-Delhi        2020-0635 + 1 

____________________________ 

Göteborg-Helsingfors  1710-1930 

Helsingfors-Delhi         2020-0635 + 1 

                     
  

 
 

Airbus A330 

Genomsnittligt benutrymme (79 cm) Flygtid från Helsingfors till Delhi 6tim 45 minuter 



 
 

         
   Helsingfors Flygplats . Fräsch och enkelt att byta plan. 

   Vid boarding  boardingkort, pass och visumet till Indien 

 

 
Nu stänger vi dörrarna och flyger nonstop till Delhi. 

 



 

 

 
Landar i Delhi  kl 06.35 

  

  

  Indira Gandhi International Airport kl 06.35  Vi landar tidig morgon och tar oss igenom   

  pass- och tullkontrollen. 

 



  
            

.  

Våra guider väntar på Dig 

 

Dag 2                    DELHI SIGHTSEEING   
Vår buss med 2 personers besättning(chaufför med assistent) väntar strax utanför terminalen. Vi 

lastar bagaget och ger oss iväg in mot Delhi city. 

OBS ! Det kan vara kyliga morgnar i Delhi, ha därför en fliströja tillgänglig 

 

 



 

   

 
 

Chaufför och assistent möter upp med modern buss med AC och toalett 

 
 

  Färden går in mot Delhi city där vi skall titta på de stora attraktionerna typ India Gate (ovan). 



 
Delhi är en blandning av ”allt” och alla. Vi kommer att passera den del berömda platser på vår 

första morgon i Indien. 

 

   
 

 
 



Delhi är en av de största städerna i republiken Indien, och ligger mellan Aravallibergen sydväst 

om staden och Yamunafloden vid stadens östra gräns, i den norra delen av landet.   

Yta: 1 484 km² 

Befolkning ca: 18,98 miljoner (2012) 

 

 
 

 
 

 

Le Meridien Hotel ligger i hjärtat av staden  bara 2 km från presidentpalatset och   - Rashtrapati 

Bhawan, parlamentet, ministerier, statliga institutioner och det anmärkningsvärda landmärket –

India Gate indiska porten.  

Konventcentra som Pragati Maidan och Vigyan Bhawan ligger i närheten av hotellet. .  

På hotellet finns en utomhuspool, ett spa och 6 restauranger och barer. Förstaklass **** 



 

Vårt hotell i Delhi

 
 

 
 

Vi äter lunch på hotellet & vilar. 

 



 

 Vi äter middag på någon av hotellets 6 restauranger . 

 

Dag 3                                                       INDISK BY & FORT ! 
 

Frukost 

09.45 lämnar bussen hotellet och sträckan vi nu skall tillryggalägga är ca 10 mil. 

Spännande resa genom Rajasthan  

 

          
 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rajastan
http://www.tropicalisland.de/india/rajasthan/mandawa/pages/DEL camel cart on the road from Delhi to Mandawa 3008x2000.html
http://www.tropicalisland.de/india/rajasthan/jaipur/pages/JAI Jaipur - fruit stall selling grapes bananas mangoes and oranges 3008x2000.html
http://www.tropicalisland.de/india/rajasthan/jaipur/pages/JAI Jaipur - women in colourful traditional dress at Choti Chaupar Circle 3008x2000.html


  
 

 Ankomst till byn Neemrana. Vi lämnar bussen och går genom byn . De tittar på oss vi tittar på 

dem. Här är man inte så van vid turister,        

Till sist kommer vi upp till Fortet. En spännande resa 500 år tillbaka i tiden. 

 Förfriskning i Palatset/trädgården . 

Tid till vila & utforska vårt hotell som är byggt i 11 olika nivåer och terrasser. Fortet täcker ca 10 

hektar mark. Själva byggnaden ligger på en bergssida och tar upp ca 1,2 hektar. Resten av dagen 

blir det tid för upptäcktsfärd i detta egendomliga och vackra palats innan kvällens välkomst 

middag. 

Det går att få en guidad tur runt Palatset. 

Alla rum har luftkonditionering och är modernt utrustade. Dock är alla hotellets rum helt olika 

i layout och storlek. Det är unik miljö och boende (du har aldrig varit med om något liknande)..                                                           

OBS! Det kan vara kalla kvällar. På våra rum finns värmefläkt men ha ändå en extra undertröja 

och flisjacka tillhanda. Det kan vara kyligt på natten. Hotellet har givetvis dusch/toa osv. Tänk 

på att detta boende är världsunikt och kan inte jämföras med ”vanligt” hotell då allt här 

härstammar 500 år tillbaka i tiden. Nu moderniserat inom rimliga gränser. En upplevelse 

(positiv). 

18.30  Mingel innan vår gemensamma middag 

 

 
Traditionellt indiskt mottagande på Neemrana Fort-Palace     

      



 

    

 

      
            Varje rum är unikt från en speciell historisk epok all rum är ungefär 500 år gamla 

 

 

Dag 3                                       NEEMRANA - JAIPUR   

        
Efter frukost checkar vi ut och går ner en sväng till byn Neemrana 

      
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jaipur
http://www.panoramio.com/photo/44038617


    
 

  
 

 
                                                        Vi lämnar Neemrana Fortet 

 

09.00 Utcheckning frukost m.m. 

10.00 Vi går ner till byn Neemrana  

          Bussen  möter upp och vi fortsätter färden mot Jaipur ca 140 km körning 

 

http://www.flickr.com/photos/56542662@N06/9737073952
http://www.flickr.com/photos/48643730@N00/416326599
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.culturalheritagerajasthan.com/rajasthan-tourism/people_tribes.html&ei=qqF8VMu6IOf4yQOf74CYDw&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNF-I0XuVQ5O2_sBm6ILldFyDlKvlg&ust=1417540113484815


   

Vi är på väg mot Jaipur, huvudstad i Rajastan och kallad ”The pink City”, 

då flertalet byggnader är byggda av sandsten i just denna färg 

Jaipur är huvudstad i den indiska delstaten Rajasthan. Staden kallas Indiens rosa stad och har  

2,7 miljoner invånare . 

14.30  ca anländer vi till Jaipur och Trident Hilton där vi bor 2 nätter. 

                . 

 

   
 

 

 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Indisk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Delstat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rajasthan
http://directrooms.com/india/hotels/trident-hilton-jaipur-1569-pictures.htm


            
4-stjärniga Trident Hilton Hotel Jaipur 
 

17.30 samling i hotellets lobby vi skall åka på ”safari” i Jaipur – en spännande aptitretare och något att 

minnas. 

19.30 Middag på hotellet     Foto från Jaipur http://www.jaipur.org.uk/jaipur-photo-gallery.html 

 

 

 

Dag 4                                  SIGHTSEEING  JAIPUR     
                                          stadens 2,7 miljoner invånare väntar på oss                              

 08.30 lämnar vi hotellet 

Efter tidig frukost börjar vi vår buss sightseeing till bl.a. Amber Fort, som hade en viktig uppgift 

i att förhindra invasion av inkräktare. 

Fortet ligger högt därför använder vi jeepar sista biten  

 

 
 

          
                           Interiör Amber Fort och dess Palats    

                                

Ännu högre upp ligger Jaigarh fort som är tämligen intakt med palats, torn, och som enligt 

uppgift har den längsta kanonen i världen vilken drogs med elefanter.      

http://www.jaipur.org.uk/jaipur-photo-gallery.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jaipur
http://en.wikipedia.org/wiki/Amber_Fort


 
       JAIGARH FORT                                                 
 

                                                                                         The Maharaja                                  

     
                                                             

         
 

                  

              
Hawa Mahal “ Palace of the Winds” byggdes 1799 och har enligt uppgift en grund 

som endast är en fot djup (30cm), och är som allt annat i staden - rosa. 

http://www.pbase.com/yardbird/india_jaipur_jaigarh
http://en.wikipedia.org/wiki/Maharaja
http://www.bhargavaz.net/shweta/hawamahal.html
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://travelviewuk.co.uk/flights_to_newdelhi.php&ei=62WAVNT-I-roywP9goGIAw&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNEC4Tx0WhWWwxvtXlXLI_yFFg_z2A&ust=1417787046186906
http://jordan.husney.com/archives/photoblog/2005/09/000155.html
http://www.pbase.com/yardbird/india_jaipur_jaigarh


  

           
Jantar Mantar, det mest tidlösa och kulturellt oberoende konstverk skapat 1728-1734, vars 

namn på sanskrit betyder ”magisk utrustning” och är en grupp avancerade astronomiska 

konstverk/instrument för astronomiska mätningar, som p.g.a. sin storlek har en enorm precision. 

 

   
  Grönsaksmarknad i Jaipur                                        

  Rajasthan är speciellt känt får sina handarbeten som konstverk på siden, mattor och vackra 

   textilier 

 

     
  För shopping tips tryck på nedan länkar med musen och Ctrl 

  Jaipur shopping guide              Hiltons shopping guide                Jaipur 4U 
 

 

http://www.internetindia.com/ashowkase/
http://www.bomhard.de/englisch/jaipur/00.html
http://www.greatbuildings.com/buildings/Jantar_Mantar.html
http://www.jaipur-india.com/shopping/
http://www2.hilton.co.uk/sisp/index.htm?fx=destination&loc_id=132997&sub_section=Shopping#Jewellery
http://www.jaipur4u.com/india-jaipur/55-half-price-second-item.asp


 

Hålltider denna dag: 

08.30  Avresa hotellet för sightseeing 

09.15-10.45 Besök Amber Fort 

11.00  avresa Amber Fort för shopping 

13.30 Lunch på restaurang i Jaipur 

 

     
  Cykel taxi 
 

På eftermiddagen ca 14.30 har vi olika aktiviteter med bl.a. besök på  Jantar Mantar 

och utfärd med cykel taxi i Jaipurs intensiva trafikmyller. 

 

 
  

http://www.internetindia.com/ashowkase/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.guardian-angel-kids.com/june011-pg6-articlekids.htm&ei=a6V8VL3xJoXnyQP27IDYCg&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGItP1rrerUJvz3WqBJxQZvMplA0g&ust=1417541288931331
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.helpage.org/blogs/penny-verasanso-20122/older-peoples-work-should-be-recognised-588/&ei=W6Z8VNSgKuX7ywOyx4LYDA&bvm=bv.80642063,d.bGQ&psig=AFQjCNGItP1rrerUJvz3WqBJxQZvMplA0g&ust=1417541288931331
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/City_Palace-Jaipur-India0010.JPG


 

      

                                                          City Palace Jaipur 
 

 16.30  beräknar vi att vara tillbaka på hotellet 

 19.00  skall vi åka hem till Indisk familj ”hemma hos besök inklusive middag”.  

 

                                                                                                                    
Vår värdfamilj har en lång & gammal familj historia 

 

 

 

Dag 5            JAIPUR – RANTHAMBORE OCH KANSKE TIGRAR 
  

09.00 Efter frukost avfärd till Ranthambore nära staden Sawai Madhopur och där vi bor på 

Palatset Nahargarh Ranthambore  ca 160 km körning genom avlägsna byar och samhällen.             

Ett rent skådespel. Trafiken är en enorm blandning av gammalt och nytt. Kameler, hästkärror, 

överlastade bussar, traktorer och lastbilar. Getter, vildsvin, grisar, kameler och kor uppblandat 

med tusentals mopeder, motorcyklar, bilar (årsmodeller från 1930 – 2014) samt olika typer av 

kärror och andra typer av oidentifierbara fordon. 

Vi kör delvis genom halvöken landskap med intressanta stopp. 

http://www.ranthamborenationalpark.com/
http://www.indiantiger.org/
http://rajforest.nic.in/ranthambhor.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Sawai_Madhopur#Places_to_see
http://www.alsisar.com/ranthambore.htm


   
 

   
 

  
 

 Färden gåt från Jaipur till staden Sawai Madhopur där vi kommer att bor  halv öken området 

utanför staden ca 10 minuters körning från Rathambore National Park se kartan nedan. 

 

 



 

 
 

Ca 14.30 Ankomst Palatset Nahargarh Ranthambore  som är vårt hotell. 

Palatset är mycket intressant då det inte är gammalt, utan byggdes 2004. 

Det tog ca 14 månader med 800 arbetare att färdigställa, och går inte att skilja från ett 

gammalt palats. 

Glöm inte att ta bilder från tornen vid gryning/skymning med dess vackra ljus. 

 

 
 

 

http://nahargarh.com/


 

 

   
 

     
 

 

      
 

   Lunch serveras direkt efter ankomsten till vårt hotell. 

 

   På eftermiddagen kommer vi gemensamt att laga till vegetariska rätter. 

   Dags att lära sig indisk matlagning. Bara nyttiga grönsaker… intressanta kryddor….mm…. 

19.00  Middag på hotellet 

 

   



Dag 6                                   SAFARI 

 

   
Mot National Parken – det kan vara mycket kyligt på morgonen 

 

 

Vi ger vi oss nu ut på tiger spaning i världens mest kända tigerreservat (Ranthambore Tiger 

Reservat) med möjlighet att se tigrar även på dagen.(National Parken stänger kl 19.00) 

Det var i denna Nationalpark Jan Lindblad skulle placera sina tigerungar, och den nu 

pensionerade ”Game Warden”, och grundaren av nationalparken, saknar fortfarande Jan och 

minns honom som en mycket speciell, vänlig och positiv person, och oersättbar naturexpert. 

Dessa tigerungar fanns för några år sedan som vuxna på Kolmårdens djurpark, fick ungar 

och blev förflyttade till Borås Djurpark där släktträdet troligtvis avslutades. 

Det var här som scenen filmades där en tiger och en krokodil ”slogs” om ett byte under flera  

flera timmar 

 

  

 Dessvärre har indiska myndigheter inte prioriterat skyddet av tigern vilket resulterat i att 

 beståndet ständigt utsätts för tjuvjakt eller fångas med fällor eller gift. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Bengal_Tiger
http://www.restorationfarms.com/tiger-reserves/ranthambore-tiger-reserve.html
http://www.restorationfarms.com/tiger-reserves/ranthambore-tiger-reserve.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jan_Lindblad
http://www.tropicalisland.de/india/rajasthan/jaipur/pages/JAI Ranthambore National Park - beautiful deer head 3008x2000.html


 Lite bättring senaste året – där inte minst ”Putin” gjort insatser för att skydda den Sibiriska  

 tigern. 

 

                   
                       ”Rysk tiger”                                                 Ranthambore tiger 

 

     Ranthambore Tiger Reservat ingår i en historisk miljö där djuren fått en tillflykt och fritt  

     huserar i fort och byggnader.  

     Ranthambore är en av de få platser som det går att iaktta tigrar på dagen, 

     och det är en lycka att få göra dessa möten. På en yta av 1300km2 finns det just nu ca 26 

     tigrar och det är ren tur om vi ser någon. Det finns en hel del andra djur i området. 

    Parken har många regler om hur många fordon som får befinna sig i ett område. Vi 

    kan ej själv välja vilken del av parken vi vill köra i utan måste dra en lott vid infarten. 

    Lotten bestämmer vilken del av parken vi får tillträde till. Vi har en chaufför och en 

    biolog i varje fordon. Fordonen är helt öppna. Safari körning varar ca 3 timmar.      
  

          
                        Tiger Land                    Tiger Spår 

   
 

http://www.restorationfarms.com/tiger-reserves/ranthambore-tiger-reserve.html
https://breakohday.files.wordpress.com/2012/04/ranthambbore-fort1.jpg
http://www.dharssi.org.uk/travel/india/national_parks/ranthambore_nilgai.html
http://www.dharssi.org.uk/travel/images/P7006.jpg
http://www.dharssi.org.uk/travel/india/national_parks/ranthambore_deer.html


 

     
 

     
                                                                                                                               Spår av tiger 

06.00  Avresa till Ranthambore Tiger Reservat.  

               Vårt hotell ligger nära National Parken (10 min körning).   

               Därefter följer en ca 3 timmar safari tur. Vi har våra egna fordon med chaufför & guide.  

               Retur till hotellet ca kl  09.30- för frukost. 

11.00 Tur till den gamla delen av staden Sawai Madhopu Turen tar ca 1.5-2 timmar. 

12.00 Gemensam lunch   

15.00  Avresa till Ranthambore Tiger Reservat för de som vill ha mer safari. 

 Ca 3 timmar tillbringar vi i Nationalparken. . 

             

 Vi har våra egna fordon med chaufför & guide  

               

     
       

OBS: Statistiskt har vi ca 30-40% chans att se tiger under våra safaris, men 

där finns många andra djur, bl.a. hjortar, fåglar, krokodiler. 

Länk till intressant resenärs bilder från bl.a. Ranthambore N.P. 

 

http://www.restorationfarms.com/tiger-reserves/ranthambore-tiger-reserve.html
http://www.restorationfarms.com/tiger-reserves/ranthambore-tiger-reserve.html
http://www.galenfrysinger.com/ranthambore_india.htm
http://bp1.blogger.com/_0wTMZvf_iC8/R0xl6vTVBAI/AAAAAAAAAOE/Vw0rlY9M8Jc/s1600-h/P1020358.JPG
http://www.travelpod.com/travel-photo/dramsay/1/1202565360/1-ranthambhore.jpg/tpod.html


     
19.30  Dagen avslutas med middag på palatset. 

 

Dag 7               RANTHAMBORE – AGRA  MED TÅG OCH BUSS.                         
       

Vi säger farväl till Ranthambore och fortsätter vi vår spännande tur och åker ut på vår längsta 

dagsresa (ca 25 mil). Målet är staden Agra och Taj Mahal. 

För att komma dit skall pröva på att åka tåg i Indien. Indiska järnvägen är världens största företag 

(i antal anställda). Vi skickar vårt bagage i förväg kväll innan och har nu bara med oss ett litet 

handbagage.  

05.45 vi lämnar hotellet och åker in till staden Sawai Madhopu ( 20 min från hotellet). 

07.10 tar vi tåget från Sawai Madhopu till staden Bharatpur.  

En intressant och annorlunda upplevelse att åka tåg i Indien  

  

 
 

  
Järnvägsstationen i Sawai Madhopur                       

http://en.wikipedia.org/wiki/Agra
http://www.tropicalisland.de/india/rajasthan/jaipur/pages/JAI Ranthambore National Park - panorama view from Ranthambore Fort on main entrance with lake and park 3008x2000.html
http://www.tropicalisland.de/india/rajasthan/jaipur/pages/JAI Ranthambore National Park - panorama view from Ranthambore Fort on lake and park 3008x2000.html
http://www.tropicalisland.de/india/rajasthan/jaipur/pages/JAI Ranthambore National Park - Ranthambore Fort massive wooden gate of the secondary entrance 3008x2000.html
http://www.pbase.com/bmcmorrow/sawaimadhopur&page=2
http://www.pbase.com/cathryn/16_cochin


                   
                                                                                                                    

09.35-10.00  ca ankommst till staden Bharatpur. Vår buss (och bagage) möter upp och färden 

                     fortsätter mot Agra. 

 Tack för tågresan nu fortsätter vi med vår buss 

 

 
 Från Bharatpur mot Agra 
  



 

 
 

13.00   Lunch därefter fortsätter vi mot Agra 

14.00 Avresa mot Sheraton Agra   

Efter en lång resa checkar vi in 15.30 på vårt hotell Sheraton Mugal 5 ***** med mycket charm 

en blandning av modern och klassisk stil. 

 

 
 

   

 

        
 Vi pustar ut med 5 stjärnigt boende                                                                                 
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=422                                                                                                                 

 

Hotellet har ett fantastiskt SPA. Passa på och njut av massage/behandlingar. 

19.00 Middag på hotellet. Taj Bano Restaurang 

 

Dag 8                                         AGRA/ TAJ MAHAL  

Heldags sightseeing i Agra med bl.a. Agra fort och inte minst Taj Mahal som fotografisk 

är som vackrast vid grynings och skymningsljus.                 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=422
http://en.wikipedia.org/wiki/Agra
http://en.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/photos/index.html?propertyID=422


 Taj Mahal, en av världens mest berömda och vackraste byggnader, är ett mausoleum i vit 

marmor beläget i staden Agra, en gång huvudstad i mogulriket. Staden ligger i den indiska 

delstaten Uttar Pradesh.                                                                                                                                                                              

Då Shah Jahans hustru Mumtaz Mahal dog i barnsäng när hon skulle föda deras fjortonde barn 

blev han förkrossad. Han beslutade sig för att låta bygga ett monument som skulle överglänsa 

alla andra, kosta vad det kosta ville. Bygget pågick mellan åren 1631 och 1653 och c:a 20 000 

arbetade med att färdigställa monumentet  

Taj Mahal kom på UNESCOS världsarvslista 1983                                                                          

Länk till Indiens Stormoguler                                                                                                                                   

Länk till Indiska Furstar                                                                                                                 

Indiska adelstitlar                                                                                                                                  

Besök Taj Mahal redan nu, virtuell länk 

 

                                   

     Klassiska Taj Mahal    
Fotolänk 1 Taj Mahal 

 

        
                                                   Hantverk in i minsta detalj - allt i marmor    

           

http://www.taj-mahal.net/augEng/main_screen.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Agra
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mogulriket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uttar_Pradesh
http://sv.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
http://sv.wikipedia.org/wiki/1631
http://sv.wikipedia.org/wiki/1653
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_indiska_stormoguler
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indiska_furstar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Indiska_adelstitlar
http://www.taj-mahal.net/augEng/main_screen.htm
http://www.tropicalisland.de/india/uttar_pradesh/agra/pages/AGR%20Agra%20-%20Taj%20Mahal%20panorama%20with%20watercourse%20after%20sunrise%203008x2000.html
http://www.tropicalisland.de/india/uttar_pradesh/agra/pages/AGR Agra - Taj Mahal building with detail of decorative white minaret on corner of the platform 3008x2000.html


 

      
 

 

Hålltider denna dag: 

05.30 från hotellet till Taj Mahal.  

08.15 fördrag på hotellet om Taj Mahal 

09.00 avresa till Taj Mahal 

12.00 besök Agra Fort 

13.45 Lunch 

15.30-16.30 besök Basar område/shopping 

17.00 tillbaka på hotellet 

19.00 middag på spännande restaurang i Agra 

 

 

Dag 9                                       AGRA – NEW DELHI  

 

10.00  Avresa Agra till Delhi (ca 23 mil på nybyggd motorväg) 

Efter frukost börjar vi bussresan till New Delhi  dit vi anländer på eftermiddagen 

  
 

”Hemma hos” en av de 4 olika familjer vi besöker i Indien 
Vid ankomsten till Delhis förorter skall vi åka hem till en Indisk medelklassfamilj. De hälsar oss 

välkomna med snacks och lite dricka. Se hur en Indisk familj bor. Det är inte många 

västerlänningar som varit i dessa kvarter. Känn dig priviligerad som blivit inbjuden… 

 

På sena eftermiddagen checkar vi in på Eros Hotel ett 4 Stjärnigt i enkel klassisk Indisk stil. 

19.30 Middag på hotellet    

http://sv.wikipedia.org/wiki/Delhi
http://www.thelalit.com/the-lalit-new-delhi/photogallery-en.html


 
 

 
 

Vårt hotell I Delhi 



 

 
  

  
 

    
                      New Delhi – en fascinerande stad 

 

Delhi utgör National Capital Territory i republiken Indien. Storstadsområdet inkluderar den 

modernare staden New Delhi, som inte längre är ett urskiljbart område. Här finns många 

regeringsbyggnader tillhöriga indiska centralregeringen och New Delhi är i snävare mening 

landets huvudstad. 

Delhis yta är 1 483 kvadratkilometer med en befolkning på bortåt 10,2 miljoner invånare i Delhi 

Municipal Corporation, och 17,0 miljoner inklusive stadsområdena utanför huvudstadens 

administrativa enhet (2003). De språk som i första hand talas i Delhi är hindi, urdu, punjabi och 

engelska.                                                                                                                                          

Staden ligger mellan Aravalli bergen i sydväst och Yamunafloden vid stadens östra gräns. Staden 

är belägen på ett strategiskt ställe för de forna handelsvägarna i norra Indien. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Indien
http://sv.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Centralregering
http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudstad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hindi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Urdu
http://sv.wikipedia.org/wiki/Punjabi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aravalli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Yamuna


I Delhiområdet finns en rad historiska minnesmärken och kända platser. Shahjahanabad, den stad 

som stormogulen Shah Jahan byggde, är det som idag kallas Gamla Delhi. Här finns Röda Fortet 

även kallat Lal Qila. Delhi var stormogulernas och Indiens huvudstad ända till Brittiska Indiens 

tillblivelse 1858. 

Stadens flygplats är Indira Gandhi International Airport . Delhi är medelklassens stad i Indien 

och har på senare år fått exklusiva förorter och en ny tunnelbana som börjades köras 2005 

 

Dag 10                               SIGHTSEEING NEW DELHI 
 

       
 

Efter frukost (09.00) börjar vi en heldags sightseeing i gamla och nya Delhi, där vi bl.a. besöker  

Familjen Ghandis Mausoleum. Vi försöker se så mycket som möjligt av folklivet i staden 

och skall ge oss in i gamla Delhi och djupt in i basarerna med ett myllrande folkliv. Många vet 

inte/förstår ej hur snabbt denna stad håller på att moderniseras. Gammalt och nytt blandas. 

13.30 Lunch på restaurang i gamla staden 

        

    
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Shahjahanabad
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stormogul
http://sv.wikipedia.org/wiki/Shah_Jahan
http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6da_Fortet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brittiska_Indien
http://sv.wikipedia.org/wiki/1858
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi_International_Airport
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indien


  
                                             Gamla Delhi - vi tar oss djupt in i Old Delhi och basar kvarteren  

                                  Vi upplever marknader och folkliv som du inte trodde fanns. 

 

   
            

 
 



                     
             Vi äter bra, vi bor bra och vi mår bra ! Behagligt tempo. 

 

 

        
Vi äter bra, vi bor bra och vi mår bra ! 

 

19.30  Middag på hotellet 

 I morgon flyger vi vidare till Indiens sydligaste provins KERALA     

                                                                                                                                                                 

– ” THE LAND OF GREEN MAGIC” -. 
                          

 
 

http://watertravel.com/keralasoc.htm
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCr4ubppnRAhXBEiwKHWLvDygQjRwIBw&url=https://www.tripadvisor.com/Attractions-g304551-Activities-New_Delhi_National_Capital_Territory_of_Delhi.html&psig=AFQjCNFgAYZHHOnhm-0c_cDx8BTPuHbzqQ&ust=1483097269040996


 
 

   
 
 

 
     



 
 

 

Dag 11                              FLYG DELHI – TRIVANDRUM       

 

     

   

Tidig frukost sedan transport till Delhis inrikesflygplats för flyg till provinsen Kerala, Sydindien 

Resan tar ca 5 timmar och går vanligen via Cochin med ett kort byte. 

04.00 Ca, avresa från hotellet till Inrikesflygplatsen i Delhi 

06.20 Flyg Delhi - Trivandrum via Cochin (biljett på plats i Indien) 

10.50 Ankomst Trivandrum Södra Indien  

Info: Staden TRIVANDRUM ,  Provinsen KERALA 
 

 

          Husbåt 

           Spice Village 

Trivandum 

 

  

 

Alappuzha 

 

  

 

           Taj Gateway 

 

  

 

Kerala 

    Travancore Heritage 

 

 
 

 

Cochin 

Periyar 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trivandrum
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerala
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwpnt0ZvRAhUE1iwKHQifC8YQjRwIBw&url=https://yourstory.com/2014/07/indigo-ipo/&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNGbE6-Xg_iBp_RRuj8Vl3_qd8xnSg&ust=1483177737190367
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirhNaK0pvRAhWDiywKHTtsDNkQjRwIBw&url=http://www.bangaloreaviation.com/2010/08/indigo-goes-for-chic-and-hot-look-in.html&bvm=bv.142059868,d.bGg&psig=AFQjCNEhSh4-j-2OQqAFQKgAdepi8Va_uw&ust=1483177811911381


 

Vår buss tar oss från Trivandrum söderut till Kovalam ( ca 25 km/1.5 timmes körning). 

Vi är nu 9 mil från Indiens sydligaste punkt. 

 

 
 

HOTEL TRAVANCORE HERITAGE  4 ****-stjärnigt 
http://www.thetravancoreheritage.com 

 

 

http://www.thetravancoreheritage.com/


 

                         

Hotellet täcker ett 6 hektar stort område och ligger på en sluttning ner mot stranden                    

(ca 200 meter från havet). Vi bor i den avdelning av hotellet som ligger närmast stranden. Det 

finns en liten restaurang och pool i anslutning till vår hotellbyggnad. Reception & matsal ligger 

ca 7 minuters promenad från där vi bor. 

http://www.thetravancoreheritage.com/ayurveda_centre.html 

 

http://www.thetravancoreheritage.com/ayurveda_centre.html


14.30 Lunch på hotellet 

Vi kopplar av på hotellet. Vi rekommenderar att både herrar och damer provar på en Ayurveda 

behandling. Allt beroende på vilka krämpor man har så finns det team av läkare som kollar upp 

vilken typ av behandling (oljemassage) som är lämplig. Testa denna unika form av behandling 

som indierna använder sig av. Mycket västerlänningar kommer till dessa Ayurveda center för att 

bli behandlade. Mycket celebriteter kommer och stannar i veckor – det finns behandlingar som 

”föryngrar” och ger kroppen massor med energi. Prova !  

  

Denna uppmaning gäller även män som ibland  tenderar att fega ur.   

Så män: -Ge kroppen en hälsokur som ni aldrig kommer att ångra – en upplevelse! 

 (om ni inte tycker att det är en upplevelse så betalar Jörgen Tjörnvall behandlingen). 

19.00 Välkomst middag på hotellet     

 

 

Dag 12           AVKOPPLING, SOL & BAD, AYURVEDABEHANDLING                                   

                    
Efter frukost lokal sightseeing . Vid 10-tiden åker vi ner till den lokala byn. 

Utflykt till bazarer, grönsaks & blomstermarknaden i byn. 

Återfärd till hotellet lagom till lunch ca12.00. 

Eftermiddag avkoppling & bad på stranden i kombination med  

Ayurvedic massage & behandling 

Behandlingar som i Sverige är mycket dyra kan Du här prova billigt 

och eventuellt fortsätta behandlingen därhemma. 

              
 

         
    

19.30 Dagens avslutas med middag på hotellet  

http://www.vedica.se/body_types.htm


 

Dag 13          UTFÄRD TILL TRIVANDRUM ELLER EN LUGN DAG  

       

                      Egen tid för avkoppling, sol & bad, eller bokad Ayurveda behandling, 

 alternativ utfärd till Trivandrum 0900-1600 

  

Vi tar vår buss till Trivandrum och besöker Hinduiskt Tempel, Familjer, Palats, 

Marknad och shopping. Lagom med folk i denna stad ”bara 800.000 personer”. 

 

 
 

 

 



Det är inte bara vi som besöker det berömda templet i Trivandrum utan även Indiens 

Premiärminister Narendra Modi har varit på besök 

 

 

Rusningstrafik i Trivandrums shoppingkvarter 
 

     
 

 

       
                      Besöket i Trivandrum avslutas med överraskning d.v.s. lunch…... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Narendra_Modi
http://2.bp.blogspot.com/_j8nVDhJgszA/TPJZpLJZ6yI/AAAAAAAAAy8/_17UXLLs7PQ/s1600/Trivandrum.jpg
http://bp0.blogger.com/_x0Mp2IxgV8E/R9kWfRyIrVI/AAAAAAAAAxw/VQWJ03t_wyE/s1600-h/k3.jpg
http://www.pbase.com/cathryn/15_trivandrum


14.45 lämnar vi Trivandrum och bör tillbaka på vårt hotell ca 16.00 

19.30    Middag på hotellet                 

 

Dag 14              TRIVANDRUM/KOVALAM - HUSBÅTAR 

      

 09.00  Avresa från vårt hotell i Kovalam            

  Efter frukost startar färden mot Alappuzha och Keralas ”backwater” och Ditt livs märkligaste 

  övernattning i en husbåt. (150 km körning ca 4.5 timmar) där vi gör flera stopp.  

        

 
 

      
 

  

   

http://www.keralahouseboat.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kerala_Backwaters
http://www.keralahouseboat.biz/wp-content/uploads/2012/10/House-Boat-Single-Bed-Room-Living-copy.jpg


      
    

Efter 15 mils färd anländer vi till Alappuzha Jetty och vår lilla armada 

av husbåtar (stora och små).. Våra besättningar välkomnar oss ,kapten, kock, uppassare m.m. 

Alla båtar är olika i utformning men ej i standard Enkelt men trevligt. 

Vi kryssar sedan genom Keralas laguner, besöker små byar och tar del av deras dagliga liv. 

Hålltider: 

09.00 Avresa från vårt hotell i Kovalam (några stopp på vägen) 

13.30 Ankomst piren. Vi går ombord och gör oss hemmastadda. 

Vi går ut med våra båtar och lunch serveras medan vi sakta kryssar fram. 

Det blir även något strandhugg under eftermiddagen. 

 

      

                   Middagsrum/husbåt                                       Sovrum/husbåt        

Framåt kvällen stannar/lägger båten till för middag   

Ca 19.30 serveras middagen. 

Sedan går vi till sängs och somnar till vågornas kluckande. 

   

 

Dag 15                        PÅ HUSBÅTEN 

Denna dag använder vi helt till att koppla av och ”flyta” igenom Keralas 

vattenvägar, där vi ibland gör ”strandhugg” för att möta ortsbefolkning, besöka 

byar och skolor (om möjligt).  



 
 

      
 

        
 

Lunch och middag serveras ombord på båten. 



Dag 16                   FÄRDEN GÅR VIDARE MOT DJUNGELN         

     

 
 

   
Vi äter frukost på vår husbåt innan vi med buss börjar stigningen mot bergen 

 och djungel. Vi är på väg till  Periyar nationalpark, känt för att innehålla flertalet 

 av Indiens vilda djur. 

 Färden går tidvis ovan molnen genom teplantager, och vid lunchtid anländer vi till byn Kumily 

och vårt hotell Spice Village, belägget några kilometer från nationalparken Periyar. 

Hotellet klassas som 4 stjärnigt, 52 bungalows, med bra standard.          

Hålltider: 

 08.00 lämnar vi våra husbåtar hoppar på vår buss. 

                      Körning ca 14 mil genom ett mycket vacker landskap. 

   
                      Några stopp på vägen bl.a. på en gummiplantage. ”Hemma hos” besök dvs familj 

                      som äger en liten plantage bjuder på lunch. 

  

http://www.periyar.net/
http://www.casinogroupkerala.com/sv/spice_village.htm
http://www.pbase.com/brian99/periyar


Efter lunch kommer vi även att besöka en te-fabrik/plantage.    

14.00 anländer vi till vårt hotell. Incheckning.  

19.00 olika aktiviteter som matlagningsdemonstration, indisk dans, föredrag om 

National Parken i Periyar.  länk till: nationalparken 

19.30-20.00 dags att sitta till bords inför kvällens middag 

       

       

                                                Spice Village Hotel uppe i bergen 

 

A hot, steaming welcome 

 



Dag 17                 KRYDDOR - PLANTAGER – DJUNGEL         

Frukost   

 

         
                      Indisk Gaur                                                Elefanter vid Periyar lake 

 

För den som verkligen önskar en utmaning arrangeras vid intresse 

En vandring ” Border Hiking Trek”, ett äventyr som börjar kl 06.45   

med 2-3 timmars vandring i Nationalparken. 

Max deltagare ca 5-8 personer i varje grupp. 

Detta och andra alternativa program kräver en relativt god   

kondition och bokas på plats i mån av mod och tillgänglighet. 

       

                               
             

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gaur
http://www.elephant.se/indian_elephant.php


 

13.00  lunch på hotellet. 

14.30  Besöker vi en Krydd Plantage 

19.30  Middag på hotellet 

 

      
               Vårt boende i Spice Village 

 

VI BESÖKER PROVINSEN TAMIL NADU -- JEEP SAFARI 

 

 

Tamil Nadu ("Tamilernas land") är en delstat på Koromandelkusten i sydligaste Indien, och är 

vad som är kvar av delstaten Madras sedan den på 1950-talet delats upp i flera nya stater. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tamil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Delstat
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koromandelkusten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Madras
http://sv.wikipedia.org/wiki/1950-talet


I Tamil Nadu ser man sig själva som hjärtat i de dravidiska folkens kultur. Språket anses vara 

gammalt, och kan spåras tillbaka till 500 f.Kr. När arierna svepte in över Indien penetrerade de 

aldrig högplatån Deccan och tamilerna kunde därför dra sig tillbaka söderut och bevara en del av  

sina särdrag. Staden Arcot kom på 1700-talet att bli en brännpunkt i kampen mellan nawaben av 

Karnataka, fransmännen och britterna.Delstaten har över 30.000 hinduiska tempel, bl.a. i 

Kanchipuram, vilket man själva menar vara det största antalet i någon indisk delstat. 

Fornminnena är särskilt rika i Thanjavur, ett centrum för Choladynastin. 

Vi åker med jeepar över bergsmassivet ner mot slätten i Tamil Nadu.  Ytan är 131.000 km2 och 

det bor ca 60 miljoner mänskor i denna provins.Efter besöket i Tamil Nadu åker vi tillbaka till 

vårt hotell för lunch.                                                                                                                  

Efter lunch besöker vi kryddodlingar i vårt närområdeoch studerar dessa intressanta växter 

 

  Kryddor odlade i Periyar området                         

                                                                                                 

            
   Kardemumma             Peppar                  Turmeric                  Saffran      
 

 

För mer tips tryck på nedan länkar med musen (Ctrl-klick) 

Kerala recept           Kerala kryddor              Mer recept 

 
Till kvällen ger oss hotellets chefskock en demonstration av sina indiska  

kulinariska hemligheter  

 

 
 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/500_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Deccan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arcot
http://sv.wikipedia.org/wiki/1700-talet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nawab
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karnataka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_%C3%96stindiska_Kompaniet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brittiska_%C3%96stindiska_Kompaniet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanchipuram
http://sv.wikipedia.org/wiki/Thanjavur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Chola
http://www.cuisinecuisine.com/BasicIndianSpices.htm
http://spicesofkerala.wordpress.com/
http://www.mmspices.com/
http://malluspice.blogspot.com/
javascript:popUp('../shopping/cardamom.htm')
javascript:popUp('../shopping/pepper.htm')
javascript:popUp('../shopping/turmeric.htm')
javascript:popUp('../shopping/saffron.htm')


Hålltider denna dag: 

06.45 Avresa från hotellet för de som vill gå på vandring i Nation 

         OBS ! Lämpliga skor, långbyxor, vindjacka, vatten, kikare och kamera 

08.00-10.00 Frukost 

10.00-12.30  Sightseeingtur med jeep till granstaten Tamil Nadu 

12.30  Lunch på hotellet 

14.00  Sightseeing kryddväxter samt tid till shopping utanför hotellet 

19.30  Middag på hotellet 

 

   
                               Gå från hotellet till shopping i staden – 5 minuters promenad 

 

Dag 18                   Med jeep till utsikter – kryddplantager – 

                                   egen tid för shopping   
                                                                         

    

 

       

http://www.pbase.com/brian99/munnar
http://www.pbase.com/brian99/munnar


 

       
 

 

Dag 19                    COCHIN – QUEEN OF THE ARABIAN SEA                  
                                
                Vi startar efter en tidig frukost vår bussresa mot staden Cochin vars historia 

                präglats av araber, kineser, tyskar, portugiser. 

                Vi tar oss ner från bergen med några stopp och njuter även   

                av lunch hemma hos en Indisk familj. 

                Vi når Coching på sena eftermiddagen. Staden som är utskeppshamn för kryddor,  

                gummi, m.m. och anses vara den mest viktiga staden på västkusten i kamp med 

                Bombay 

 

     
 

   
 

http://www.cochin.org/


 

   
    

                                 Te plantager i bergen på väg mot Cochin - TEE (klicka på länken. 

 

 Cochin 

Kochi (kolonialt namn Cochin) är en pulserande stad belägen på den sydvästra kusten av Indiska 

halvön. Dess strategiska betydelse under århundraden understryks av att staden kallas för 

Drottningen av Arabiska sjön.  Informellt är Cochin också kallad Porten till Kerala.  

 Sedan urminnes tider har araberna, brittiska, kinesiska, holländska och portugisiska sjöfarare 

lämnat outplånliga märken i historia och utveckling av Cochin.  Under årens lopp Cochin har 

framträtt som det kommersiella och industriella kapitalet i Kerala och är den näst största staden 

på västkusten i Indien (efter Mumbai/Bombay). Cochin har en stor och mycket viktigt 

internationell hamn.   

 Cochin var ursprungligen en liten stad. Men Cochin har svällt ut över sina gränser och är nu det 

allmänna namnet på den del av regionen som gränsar till den ursprungliga staden och omfattar 

idag Cochin, Fort Kochi, Mattanchery, Ernakulam och många andra närliggande städer och byar 

total folkmängd är 2.8 miljoner.  

 

http://indiantea.blogspot.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kochi
http://www.pbase.com/brian99/munnar


 
Detta är anledningen till att Du nu är i Cochin – kryddorna. 
Kryddorna kom uppe ifrån bergen och skeppades ut från Cochin till främst 

Europa. Det kallades för det ”svarta guldet” 
 

 Vasco da Gama är grunden till att du är i Cochin 
 



 

 
 

 
Vi bor på fastlandet. Titta ut mot Fort Cochin (som vi skall besöka) Det var på Fort Cochin Vasco 
da Gama bodde, verkade och dog. 

 



 

 
Moderna Cochin en märklig stad uppbyggd delvis på öar.  

Blandning av ultramodernt och gammal kolonial stil 

 

 
 

Vi anländer till Cochin på sena eftermiddagen (ca kl 17.00) och checkar in på vårt hotell. 
Taj Gateway  Coching 4****-stjärnigt hotell 
 

 
 

http://bp3.blogger.com/_x0Mp2IxgV8E/R8_WZHW6qnI/AAAAAAAAAoE/3QS2xXq6mwo/s1600-h/kocjhiissis.jpg
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http://bp2.blogger.com/_x0Mp2IxgV8E/R8_WX3W6qlI/AAAAAAAAAn0/SXiRwXI8j0Y/s1600-h/kochin+taj2.jpg


 

    
        Strandpromenaden 

 

   
              Baren                             Poolen                    Coffee shoppen 
  

 

Hålltider denna dag:   

08.30 Lämnar vi vårt hotell Spice Village och åker till Cochin,  totalt 182 km körning. 

12.30 Lunch hemma hos en Indisk familj 

17.00 Ankomst Coching – incheckning på hotell 

20.00 Middag på hotellet 

 

 

Dag 20             FORT COCHIN – NÄR TIDEN STÅR STILLA   

 

”Om Kina är det ställe där Du tjänar Dina pengar, 

så är Fort Cochin stället där Du spenderar dem” 

Nicolas Conti italiensk upptäcktsresande 
 

 

   På förmiddagen gör vi ca 2-3 timmars sightseeing i lilla Fort Cochin. 

   Resten av dagen egen tid för avkoppling, strövtåg i de gamla kvarteren, studera de lokala 

   fiskarna eller shopping & lunch  

  09.00 Avresa med vårt båt till Fort Koching för 2-3 timmars sightseeing . 

  13.00 Lunch på restaurang i Fort Koching 

                   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Musical-walkway.jpg


       
 

          
              En vandring tillbaka i den koloniala tiden                                    St.Francis  kyrkan  
                                                                                                            Vasco da Gama begravdes här 1524 
Vandring genom koloniala tider    

Fort Cochin är en enklav och ett stycke Indisk historia. Man riktigt ser och känner vibrationerna 

från den historia kolonialtiden . Det perfekta sättet att få en känsla av vad som utspelats här under 

700 år är att ta en promenad genom de gamla koloniala kvarteren, med sina historiska avenyer 

och pittoreska små hus. I samband med en omfattande översvämning 1341, skapades en stor 

naturlig hamn i Cochin.  Detta banade vägen för ett överflöd av sjöfartsbesökare, från araberna  

till kineserna och senare, från portugiser till britter.  Från att ha varit en obskyr fiskeby befann 

man sig nu i navet av all denna livliga aktivitet. Fort Cochin blev snart en av de första europeiska 

handelsstationerna. Handeln skapade en praktfull liten stad som kom att bli en viktig del i landets 

historia. 

   http://www.fortcochin.com/locationmap.htm 

 

Portugiserna    
Först till Indien var Vasco De Gama. 

Han gavs i uppdrag av kung Manuel I av Portugal att fullfölja Bartolomeu Diaz försök att finna 

sjövägen till Indien, och seglade i juli 1497 från Portugal med fyra skepp varav ett hade förråd 

och de andra tre var specialbyggda på så sätt att de kunde liknas vid flytande reservuppsättningar. 

Da Gama ankom Indien den 20 maj 1498. Han återkom till Portugal i september 1499. 

http://www.fortcochin.com/locationmap.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_av_Portugal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Diaz
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bild:Vasco_da_Gama_(without_background).jpg


Ryktet om den goda handeln spreds snabbt och den tappra Pedro Álvarez Cabral lämnade 

Portugal den 9 mars år 1500 med 19 fartyg och 1200 män (endast 4 fartyg återvände till Portugal) 

Resan blev ändå en ekonomisk framgång tack vare lasten av kryddor.  Fort Cochin fick sig ett 

namn gällande fantastisk handel. 

 

Holländarna 

Erövrade Fort Cochin 1663. Det holländska inflytandet blev djupt och det är detta inflytande  

som utmärker det mest av staden i sin nuvarande form. Under den holländska eran klättrade Fort 

Cochin till höjderna som ett  rikt kommersiellt center, stor militärbas och ett uppburet kulturella 

nav. 

Britterna 

Den sista tiden av koloniala regimer var den brittiska. De tog över staden  1795. 

Efter alla tidigare strålande år blev nu rollen en administrativ utpost.  Handeln med kryddor och 

te handel skapade välstånd.. I många byggnader märker man det brittiska inflytandet i en vacker 

Indo/Europeiska arkitektur vilken blommade ut som mest under denna period. 

 

                         
 19.30   Middag             

 

Dag 21                                            SLAPPA & SHOPPA 

 

Vi bor sidan om Cochin största shopping kvarter. Hundratals (tusentals ?) 

butiker som säljer allt” om Du har tid och ork så väntar även stora köpcenter i flera våningar. 

Om Du är ”shopping freak ” är detta platsen för dig. Här finns allt: små 

kryddbutiker, smycken, hantverk, silke, kläder, väskor, antik konst m.m. fler hundra 

butiker i traditionell stil eller stor köpcenter med det ”senaste”. 

Var trendig vara prålig eller traditionell, vad du än må vara, drottningen av Arabiska 

havet (Cochin) erbjuder obegränsade valmöjligheter.  Inte Paris, inte Dubai, men 

Cochin.  Här shopping är en upplevelse i sig.  
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10.00 avgår vår båt från hotellets brygga till Fort Cochin. Du har tid att gå runt och uppleva dess olika 

konstgallerier, kaféer, skräddare och designbutiker. Fundera på hur Vasco da Gama hade det. Titta på 

hans hus. Besök kyrkan. Försök känna historiens vindslag. 

Nu skall Du varva ned. Sitt på ett café och bara fundera på vad som egentligen har skett här under de 

senaste 650 åren.   

 

     
 

http://www.pbase.com/ha3349/india__kochi__kerala_old_colonial_capital


13.30 Lunch på Malabar Junction 

                                                                          
Båt tillbaka till vårt hotell.  

Egen tid. 

   

19.30 Middag på hotellet 

 

Historielektion – Så blev Fort Kochi ett av de viktigaste centrat i världens kryddahandel 

 Fort Kochis historia börjar för mer än 650 år sedan och har sitt ursprung i handelsmän från Kodungallur, 

som varit en av de stora handelshamnarna i antika Indiens kryddahandel med Europa och Västasien i 

många århundraden.  

år 1341, när det var en stor översvämning i Periyarfloden, blockerades hamnen vid Kodungallur. 

Köpmännen fick panik och kämpade för att hitta sätt att behålla sitt flöde av pengar och varor intakta.  

De använde Kozhikode hamnen cirka 170 km norr för en tid. Men Kodungallurs hamn visade inga tecken 

på att öppna sig. Det fanns inget sätt att dessa handlare kunde bunkra sina skepp där. 

En dag kom en av dessa sjöfarare in i lägret och rapporterade att han hade upptäckt en ny hamn bara 40 

km söderut. Det fanns ingen hamn där förut, men översvämningen som hade stängt Kodungallur hade 

öppnat den.                                                                                                                                                                                                                                               

I stället för att flytta sin handel och huvudkontor 170km norr till Kozhikode bestämde dessa köpmän att 



den nya hamnen skulle vara mycket lättare att använda.                                                                                                                                         

Följaktligen flyttades mycket av Kodungallurs handel till denna nya hamn, dagens Fort Kochi.  

Således blev Fort Kochi en av de viktigaste centra i världens kryddahandel, med kinesiska, arabiska och 

europeiska handlare som gjorde det till en viktig bas för sin verksamhet.                                                                                           

När europeiska makter försökte inrätta utposter i Indien och Fjärran Östern, blev Fort Kochi en avgörande 

plats världsgeopolitiken.                                                                                                                                                                                          

Portugiserna anlände, ledda av Pedro Álvares Cabral  och Vasco da Gama  inrättade en kolonialstad här.                                 

Ersattes av holländarna år 1653 och britterna sparkade ut holländarna och  tog makten 1795,  alla försökte 

ta kontroll över kryddhandeln och de enorma rikedomarna.                         

Dag 22                       Lugn morgon  + flyg till Delhi 
 

Frukost på hotellet 

Du har nu möjlighet att handla de prylar du spanat in tidigare. 

Visste Du att många västerlänningar 

Köper sina glasögon här. Klara på ett dygn, högsta kvalitet och en ¼ del av priset ”hemma”,     
 

         

http://www.cochinairport.com/  

 

Vi flyger Cochin till Delhi idag då vårt Finnair flyg går så tidigt nästa morgon att vi ej hinner 

flyga Cochi-Delhi utan övernattar vid flygplatsen i Delhi.  

 

 

http://www.cochinairport.com/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kochiservnet.com/hotoffers/offer_details.php/104/5%-Discount-on-Opticals-and-Contact-Lenses/&ei=X2F_VMWHFObiywOi7oLQCw&psig=AFQjCNEVS4NrO7zPoy4bfkqNOMACyry43Q&ust=1417720511762930


Flyg Cochi-Delhi 

    

 
Flygplatsen i Cochin –  

 

  
Ankomst Delhi 

Buss till vårt hotell vid flygplatsen (8 minuter). 

 

JW Marriott Hotel New Delhi Aerocity  

                   
Incheckning 



 

    
 Vila                                                                     Pool & Spa 

 

     
Middag                Frukost 

Vi övernattar på flygplatshotellet då vår Finnair flight går tidigt nästa dag 

 

Dag 23                                   Flyg till Skandinavien 
Frukost 

Transfer till flygplatsen 

 

  
Välkomna ombord – nu flyger vi hem ! 
  

 



FLYGTIDER INDIENRESAN   
 

ANSLUTNING 

AY 956  Köpenhamn-Helsingfors   1650-1925 
AY 814  Arlanda-Helsingfors          1645-1840 
AY 866  Göteborg-Helsingfors       1710-1930 
 
AY 121  Helsingfors-Delhi              2020-0635 +1 
Delhi – Trivandrum* 
Cochi – Delhi*     * Levereras på plats i Indien 
AY 122   Delhi-Helsingfors            1035-1445       
 
ANSLUTNING 

AY 955  Helsingfors- Kastrup        1535-1610 
AY 865  Helsingfors-Göteborg      1600-1625 
AY 815  Helsingfors - Arlanda      1620-1620 
 
 

 
 
     Alla våra resor baseras på mina tidigare erfarenheter av samtliga världsdelar som sträcker sig tillbaka 
     till början på 1980-talet – under åren har jag arbetat med alla typer av arrangemang och sett och lärt  
     mycket.                                                                                                                                    
     Detta program och resa är ett upplägg som jag själv gärna åker på, där tempot är lagom och vi har det  
     bekvämt. 
     Varje resa & program är ett resultat av 30-års verksamhet i branschen med 2-3 inspektionsresor till    
     respektive destination som resulterat i ett gediget handarbete och ett slutprogram anpassat till svenska  
     resenärer.                                                               
      
    Jag har bott på alla hotell av intresse och provsmakat samtliga restauranger och nagelfarit alla  
    upplevelser     
    Viktigt att vi ser och upplever utan att bli slutkörda och flyter behagligt tillsammans genom spännande 
    möten – och många gånger finner vi nya vänner för livet                                                                                                            
    Vi behöver inte ta varje liten detalj på blodigt allvar -huvudsaken vi har harmoni och trivs.                                  
    Stress och oro är förbjudet på dessa resor            
 
    Vi ses kanske på någon resa framöver - även om jag inte har möjlighet att själv vara med på alla resor. 
 
 
    Hälsningar  
    Jörgen 

 


