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Tiger expedition 
 
11- 26 april 2020 
Keoladeo, Bandhavgarh, Kanha og Pench 

nasjonalpark. 

Guide :- Roger Brendhagen og Rajat Singh 

 
Pris: 35000 NOK 
www.tigertracker.se 
 

 
 
 
 
Dag 1 (11 april) - Flyg från Sverige eller Norge till Delhi med Finnair or annan fly. 
 
Dag 2 (12 april) -  Ankomst till Delhi kl 06:35 och biltransport till Bharatpur. 
  
Här bor vi på The Bagh i Bharatpur.  
http://www.thebagh.com 
 
Keoladeo National Park är det bästa stället att se och fotografera fåglar. Parken ingår i UNESCOs 
världsarv och är med i Ramsarkonventionen. Keoladeo är Indiens mest kända fågelreservat och är 
en given plats att besöka under din första resa till norra Indien. Skogen och våtmarkerna i parken 
skyddar över 350 fågelarter som antingen är flyttfåglar eller lokalt häckande. 
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Dag 3 (13 april) - Tidig morgon vid Keoladeo National Park. Efter frukost kör vi 
ca två timmar till Agra och besöker Taj Mahal. 
Vid 20.20 tar vi natttåg till Katni (övernattning på tåg). 
 

Dag 4 (14 april) - Ankomst Katni klockan 06:30 - därifrån kör vi till Bandhavgarh 
National Park (ca 2 timmar) kvällssafari i Bandhavgarh. 
  
Här bor vi på Bandhavgarh Jungle Lodge.  
 
http://www.bandhavgarhjunglelodge.com 
  
Bandhavgarh National Park är en av de mest populära nationalparkerna i Indien. 
Bandhavgarh, som betyder "brors fort" har fått sitt namn efter det 2000-åriga fort som är beläget i 
nationalparken. Denna park har en stor biologisk mångfald. Tigrarna i Bandhavgarh är en av de 
mest kända i Indien. 
Tigern är huvudattraktionen i Bandhavgarh men här finns goda möjligheter att se leoparder, 
läppbjörn, guldschakal, djungelkatt och olika hjortar. 
Denna djungel erbjuder många sorters fågelarter. Malabar pied hornbill, greater racket-tailed 
drongo, blue-bearded bee-eater, white-rumped shama, asiatisk paradise flycatcher, stork-billed 
kingfisher, lesser adjutant stork, crested hawk, crested serpent eagle, red jungle fowl, brown fish 
owl, jungle owlet är bara några av dem. 
 
  
Dag 5 (15 april)-  Morgon safari i Bandhavgarh National Park. Parken är stängd på kvällen. 
Vi kommer till att besöka den lokala byn. 
 
Boende i Bandhavgarh. 
 
Dag 6 (16 apri)- Morgonsafari i Bandhavgarh National Park, parken stängd på kvällen  och vi tar 
chansen att besöka en lokal by. 
  
Bandhavgarh Jungal lodge i Bandhavgarh. 
 
Dag 7 (17 april)- Morgon- och kvällsafari i Bandhavgarh National Park. 
Bandhavgarh Jungal lodge i Bandhavgarh. 
  
Dag 8 (18 april)- Morgon- och kvällsafari i Bandhavgarh National Park. 
Bandhavgarh Jungal lodge i Bandhavgarh. 
 
Dag 9 (19 april) Efter frukost kör vi till Kanha National Park. 8 timmars bilfärd till Kanha. Under 
vägen kommer vi att besöka lokala byar och marknader. 
 
Här bor vi på i Kanha Jungal Lodge i Kanha.  
www.kanhajunglelodge.com 
  
Kanha National Park är även den en park med en stor tigerpopulation. Förutom tiger kan vi också 
se leopard, läppbjörn, barasingahjort, vildhund och världens största slidhornsdjur gaur. Denna 
vackra djungel med gräs, salträd, bambu och raviner inspirerade Rudyard Clipping att skriva 
bokklassikern Djungelboken. 
  
http://www.kanhajunglelodge.com/ 
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Dag 10 (20 april)- Morgon- och kvällsafari i Kanha National Park. 
Boende i Kanha Jungal Lodge, Kanha. 
  
Dag 11 (21 april) - Morgon- och kvällsafari i Kanha National Park. 
Boende i Kanha Jungal Lodge, Kanha. 
 
Dag 12 (22 april)-  Morgonsafari i Kanha och efter lunch kör vi till Pench National Park. 
 
Här bor vi på Tuli Tiger Corridor, Pench. 
http://www.tulihotels.com/tiger-corridor-pench.html 
  
Pench National Park. Tiger dominerar Pench-broschyren. Tigrarna i detta område är ofta orädda 
och bjuder gärna på läckra poser för fotograferna. Pench National Park är särskilt känd för sitt stora 
antal tigrar, leoparder och vildhundar. Parknamn namngavs från en flod som strömmar genom 
floden Pench. 
 
Dag 13 (23 april)-  Morgon safari-  
 
Parken stängd på kvällen  och vi tar chansen att besöka en lokal by. 
 
Pench National Park. 
Boende i Tuli Tiger Corridor, Pench. 
  
Dag 14 (24 april)-  Morgon- och kvällsafari i Pench National Park. 
Boende i Tuli Tiger Corridor, Pench. 
  
Dag 15 (25 april)-  Morgonsafari i Pench National Park. Efter safarin kör vi till Nagpur för att flyga 
till Delhi. 
 
Här spenderar vi natten i Delhi.  
www.ihg.com/holidayinn 
  
Dag 16 (26 april) Flyg till Sverige kl 10:40 med Finnair. Ankomst hem blir samma dag. 
 
Obs! - Programmet kan ändras av praktiska eller logistiska skäl för att ge det bästa möjliga av 
resan. 
  
  
Vad ingår priset? 
  
  
Inträde till alla nationalparker, boende i delat rum, alla 20 safaris, dricksvatten under transport, 
kameravgift för en kamera per person och alla måltider förutom under transit. 
  
  
Vad ingår inte i priset? 
  
  
Internationella flyg till och från Delhi, reseförsäkring, visaavgift, dricks (100 kr per dag) och tvätt, 
möjlighet till aktiviteter utanför programmet 
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Bra att veta 
  
1 - Workshops och föreläsningar med Roger Brendhagen (Nikon ambassadör Nordic) och Rajat 
Singh (Indien / tigerexpert) 
  
2. Bäst på pris 
  
3.  Alltid gott om utrymme för fotografering i bilarna 
  
4. Lugnt tempo på resan. 
  
5. Vi kör inte många turer, endast resor vi personligen känner väl till 
  
6. Vi använder de bästa boendena 
  
7. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i dessa parker 
  
8. Lodgerna vi bor på gör buffé med indisk och kontinental mat. Personalen är mycket hjälpsam vid 
allergi eller matpreferens. 
  
9. Temperaturen är vanligtvis runt 25-35 grader under resan 
  
10. Vi respekterar människor med någon form av matallergi, vi gör vårt bästa för att bemöta 
önskemål. Vänligen meddela oss i förväg. 
  
11. 18 stycken safaris för bästa chans att få fotografera tiger, leopard, vildhund, läppbjörn, gaur med 
mera. Dessutom många fågelarter! Se gärna bilder nedan. 
  
12. Det blir inte bara tiger på tigerexpeditionen, vi besöker även byar, skolan, Taj Mahal.  
  
13. April är en av de bästa tider att besöka indiska djungeln och se tigrar, observationerna är mycket 
bättre jämfört med resten av året. 
  
14. Vi besöker den kända djungeln där Rudyard Kipling inspirerades att skriva klassikern 
Djungelboken.... gör dig redo att träffa Shere Khan! 
 
 
 


