
        
   

     

Ålandstidningens läsarresa 
            Indiens gyllene triangel 15-24 februari 2019 
           En färgsprakande resa i samarbete med Axtours.ax 
 
Dofter av kryddor, rökelse och mat.  Ett myller av människor - vänliga, artiga, nyfikna.  Färggranna 

kläder, fantastiska saris, huvudbonader i alla former.  Kor och bufflar trängs i den brusande högljudda 

storstadstrafiken tillsammans med cykelrikshor, bilar och hela familjer på moped.  Österländsk 

mystik, religion, mångkultur och kontraster.  Hett klimat och ännu hetare mat.  Indien är ett stort och 

snabbt växande land, konservativt i vissa aspekter, modernt i andra.  Indien är ett verkligt spännande 

och ett fascinerande resmål.   

Så följ med oss till Indien, landet som aldrig lämnar sin besökare oberörd!   Under vår storslagna 

rundresa besöker vi några av norra Indiens mest berömda sevärdheter.  Vi fascineras av det vackra 

Taj Mahal i Agra, besöker den rosa staden Jaipur med sitt myllrande, sjudande liv och färgstarka 

basarer.  Vi åker på tigersafari med fantastiska naturupplevelser i Ranthambore nationalpark och vi 

åker tåg på den indiska landsbygden.  I den livliga huvudstaden Delhi med sina många miljoner 

invånare åker vi cykelriksha i de trånga gränderna.  Följ med på en oförglömlig resa till ett av världens 

största länder! Du kommer inte att ångra dig.   

     Varmt välkommen! 



        
   
DAG 1: FREDAG 15 FEBRUARI 2019     MARIEHAMN - HELSINGFORS - DELHI 

Vi flyger från Mariehamn på morgonen och landar på Vanda flygfält vid 11:30. Bagaget har vi checkat 
in hela vägen till Delhi.  Dagen till fritt förfogande och lunch på egen hand.  Återsamling vid 18:30 -
tiden och vi flyger direktflyg från Helsingfors till Delhi. Måltid ingår ombord på långflygningen. 
 

DAG 2: LÖRDAG 16 FEBRUARI 2019                                                                   DELHI - JAIPUR 
 
Ankomst till Delhi vid 06:40 morgonen lokal tid.  Vi hämtar ut vårt bagage och går igenom 
visumkontrollen innan vi i ankomsthallen möts av vår lokale resevärd som är med oss under hela vår 
resa i Indien.  Vi lastar våra väskor ombord på vår buss och vår resa mot delstaten Rajasthan 
"kungarnas land" och dess huvudstad Jaipur börjar.  Under vägen stannar vi till för lunch i Behror. 
 
Jaipur är känd som "den rosa staden" då många av husen i den gamla stadskärnan är uppförda i rosa 
sandsten eller är målade i en varm rosa kulör.  Jaipur byggdes på 1720-talet med vinkelräta, breda 
gator och ett centralt beläget palats för maharadjan och hans hov. Den rosa färgen härrör från ett 
kungligt besök 1878 då prinsen av Wales med följe kom på visit och staden rustades upp inför 
besöket.  Sen eftermiddag kommer vi fram till vårt vackra palatshotell som ligger i centrala Jaipur.  I 
den frodiga trädgården finns utomhusbassäng som lockar till sköna dopp.  Efter vila äter vi 
gemensam middag på hotellet. 

 
DAG 3: SÖNDAG 17 FEBRUARI 2019                                                                                   JAIPUR 
 
Efter frukost beger vi oss till den mäktiga 
Amberfästningen strax utanför Jaipur. Fästningen, som 
är uppförd i röd sandsten och marmor, är en fantastisk 
syn med sina mäktiga skyddsmurar som återspeglas i 
Moalasjön nedanför.  Väl uppe på fästningen får vi se 
dess vackra interiör, högklassiga väggmålningar, 
elfenbensinläggningar och mosaiker. Fästningen har 
anor från 900-talet och finns upptagen på Unescos 
världsarvslista.  Vi åker tillbaka till Jaipur där vi äter 
lunch på egen hand. 
 
Under eftermiddagen väntar en stadsrundtur där vi bl a 
ser Stadspalatset uppfört under 1700-talet som säte för 
Jaipurs maharadjor. Inom det stora palatskomplexet, 
med alla sina palatsbyggnader, annex och gårdar, ligger 
den nuvarande maharadjans residens.  Om flaggan är 
hissad är han hemma! Delar av palatset har gjorts om 
till museum med utställningar med bland annat konst, 
mattor och vapen.  I närheten ser vi det det sagolika 
Hawa Mahal ("Vindarnas palats") i röd och rosa 
sandsten och det märkliga Jantar Mantar-obsevatoriet 
med sitt 27 meter höga solur.   
 
På kvällen besöker vi någon av de färgglada och livliga 
basarerna som sjuder av liv.  På kvällen gemensam 
middag på hotellet.     
 



        
   
 
DAG 4: MÅNDAG 18 FEBRUARI 2019                                                  JAIPUR - RANTHAMBORE 
 
Efter frukost checkar vi ut och vår buss kör genom delstaten Rajasthan med sitt fascinerade landskap 
och rika historia mot Ranthambore.  På en 200 meter hög klippa ligger den tusenåriga fästningen 
Ranthambore belägen, som med sitt strategiska läge har en både intressant och våldsam historia.    
 
Ranthambore National Park är ett naturreservat med höga klippor, vackra sjöar och ett rikt djurliv.  I 
nationalparken finns krokodiler, apor, leopard och örnar – och den bengaliska tigern! För hundra år 
sedan fanns omkring 40 000 tigrar i Indien men jakt och skogsskövling har medfört att antalet tigrar 
minskat kraftigt och idag finns det endast ca 2000 bengaliska tigrar kvar. Under vår vistelse i 
Ranthambore kommer vi att ge oss ut på safari i såväl gryningen som skymningen.  Förhoppningsvis 
får vi en skymt av den skygga tigern.  
 
Vid lunchtid är vi framme vid vårt hotell, vi checkar in och äter lunch.  Eftermiddagen fri för 
avkoppling vid poolen eller kanske en välgörande indisk ayurveda massage.   På kvällen gemensam 
middag på hotellet. 
 

DAG 5: TISDAG 19 FEBRUARI 2019         TIGERSAFARI I RANTHAMBORE NATIONALPARK 
 
Vi går upp tidigt på morgonen för att åka på tigersafari i Ranthambore National Park som sedan 1973 
fungerat som Indiens främsta reservat för den bengaliska tigern.  Dagen bjuder på fantastiska 
naturupplevelser med goda chanser att se vild tiger i sin naturliga miljö.  Tillbaka på hotellet till 
frukosten.  Egen tid fram till lunch.  Under eftermiddagen åker vi ut på safari igen för att fortsätta 
spana på den bengaliska tigern.  Dansuppvisning med middag på kvällen. 
 

DAG 6: ONSDAG 20 FEBRUARI 2019                              RANTHAMBORE- FATEHPUR SIKRI - AGRA 
 
I dag kliver vi ombord på tåget som tar oss vidare till Bharatpur.  Genom tågfönstret ser vi hur många 
bor och lever när vi passerar små byar längs vägen. I Bharatpur åker vi vidare med buss mot    
Fatehpur Sikri som var Mogulrikets huvudstad från 1571 till 1585.  Fatehpur Sikri övergavs redan 
efter 14 år, troligen på grund av vattenbrist, och kvar finns de storslagna byggnaderna med sin 
magnifika arkitektur.  "Segerstaden" med sitt vackra palatsområde och stora moské finns upptagen 
på Unescos världsarvslista.   Gemensam lunch i Bharatpur innan vi kör vidare mot Agra.   Vi 
kommer till Agra sen eftermiddag.  Incheckning och vila.  Gemensam middag på hotellet på kvällen.   
 

 
 
 
 
 
 
 



        
   
DAG 7: TORSDAG 21 FEBRUARI 2019                                                            AGRA – TAJ MAHAL 
  
På morgonen tid för besök vid en av världens mest 
berömda byggnader, Taj Mahal.  Taj Mahal, Indiens 
mest berömda byggnad, som finns upptagen på 
Unescos världsarvslista med motiveringen: "Ett 
universellt beundrat mästerverk bland världsarv". Det 
palatslika mausoleet stod färdigt 1631 och uppfördes 
av mogulhärskaren Shah Jahan till minne av hans 
älskade hustru Mumtaz Mahal som dött i barnsäng.  
Det tog över 20 år att färdigställa mausoleet, och 
enligt sägnen lät kejsaren Shah Jahan hugga händerna 
av hantverkarna så snart de inte behövdes längre.  
Detta för att förhindra att någon annan skulle kunna 
skapa ett liknande verk.  Gemensam lunch. 
 
Eftermiddagens program fortsätter med besök på 
fortet i Agra.  Agras röda fästning är Indiens främsta 
fästning och är en imponerande och väl underhållen 
byggnad.  Fortet, i röd sandsten, byggdes av 
härskaren Akbar under åren 1565-73 och området är 
omgivet av en stor mur med vallgrav.  Innanför 
vallgraven finns palats, moskéer, paviljonger, 
innergårdar och trädgårdar.  Fästningen är ett 
arkitektoniskt mästerverk och finns med på UNESCOs 
världsarvslista.  Gemensam middag på hotellet. 
  

 
 
DAG 8: FREDAG 22 FEBRUARI 2019                                                             AGRA – NEW DELHI 
 
Vi lämnar Agra efter frukost och kör mot huvudstaden Delhi. Under vår bussresa får vi inblick i 
vardagslivet i de små byarna vi passerar. Väl framme i Delhi börjar vi med lunch på lokal restaurang 
innan vår sightseeing i miljonstaden börjar.    
 
Vi befinner oss nu i huvudstaden i världens näst folkrikaste land.   Indien är en av världens äldsta 
civilisationer men har alltid varit mottaglig för nya impulser utifrån. Delhi har i omgångar tagit till sig 
olika kulturyttringar som långväga handelsmän och utländska erövrare fört med sig.  Mongoler, 
turkfolk och engelsmän har alla lämnat avtryck efter sig under historiens gång.  
 
Under dagens stadsrundtur ser vi Delhis moderna stadsdel (New Delhi) som har en mer strukturerad 
stadsbild med breda boulevarder, alléer och parker. Under rundturen färdas vi längs New Delhis 
paradgata Rajpath och passerar bland annat triumfbågen India Gate och nationalstadion Dhyan 
Chand National Stadium. Vi får se parlamentshuset, presidentpalatset och regeringsbyggnaderna och 
besöker därefter två världsarv, den höga minareten Qutb Minar från slutet av 1100-talet och 
stormogulen Humayuns gravmonument uppfört 1570.   
 
Vi checkar in på vårt hotell mot kvällen och middag på egen hand. 
 

 



        
   
 
DAG 9: LÖRDAG 23 FEBRUARI 2019                                                                                     OLD DELHI 
 
Vi inleder förmiddagen med Raj Ghat, Mahatma Gandhis kremeringsplats innan vi passerar Röda 
Fortet på väg till Jama Masjid, landets största moské.  Mosken uppfördes på order av Mogul Shah 
Jahan, som även uppförde Taj Mahal. Den stod klar år 1656 och är idag en av de största och mest 
välkända moskéerna i Indien. Gårdsplanen rymmer upp till 25 000 gudstjänstdeltagare.  Moskén har 
också flera reliker i ett skåp vid Norra Porten, bland annat en Koran skriven på hjortskinn. 
 
Vi fortsätter vår dag i Delhi med att åka cykelriksha längs smala gator och gränder i Chandni Chowks 
basarkvarter där det vimlar av folk och små butiker.  Här pågår en otrolig kommers och det kan 
ibland vara svårt att ta sig fram mellan alla kunder och varuleveranser.   Fulla av intryck äter vi vår 
lunch på en lokal restaurang.   
 
Vi avslutar dagen i det vackra och stämningsfulla sikhtemplet Gurudwara Bangla Sahib. Ursprungligen 
var sikhtemplet ett palats och residens och här lagar man mat åt flera tusen pilgrimer varje dag.   På 
kvällen äter vi en gemensam avskedsmiddag i basarkvarteren i gamla Delhi. 
 

DAG 10: SÖNDAG 24 FEBRUARI 2019                                                     HEMRESA TILL MARIEHAMN  
  
Tidig frukost på hotellet innan vår buss hämtar upp oss och kör till flygplatsen.  Incheckning till flyget, 
incheckat bagage går hela vägen till Mariehamn.  Vi lämnar Delhi vid 10:35 och flyger med direktflyg 
till Helsingfors där vi landar 14:45 lokal tid.  Måltid ombord ingår.  Vårt flyg till Mariehamn fortsätter 
vid 19:25 och vi landar i Mariehamn kl 20:55.  
 
INFO 

 
Pris för dig med Ålandskortet:  2045 €/person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 465,- euro.    
”Boka-tidigt-rabatt” t o m 7 september 2018:  1975 €/ person i dubbelrum. 
Kontrollera att din reseförsäkring är i kraft redan vid bokningstillfället. 
Priset inkluderar:  Flyg med Finnair i ekonomiklass från Mariehamn tur/retur Delhi via Helsingfors, 
måltider ombord. Särskilt utvalda hotell, del i dubbelrum.  8 hotellövernattningar med frukost, 7 
luncher och 7 middagar. Fullständigt reseprogram, buss under hela rundresan, guidade rundturer 
enligt program, ”whispers” – hörlurar vid guidning, indisk engelsktalande resevärd under hela resan, 
engelsktalande lokalguider, tigersafari, tågresa, utfärder och inträden enligt program.  Flygskatter, 
bränsleavgifter och indiska turistskatter.  Reseledning från Axtours resebyrå. 
Tillkommer: Ej nämnda måltider, måltidsdrycker, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställ-
ningsskydd. Dricks till chaufförer och guider. Det är visumkrav till Indien och kostnad för visum, ca 80 
USD, ingår inte i resans pris, information om visumansökan fås med bokningsbekräftelsen. 
Bokningsvillkor: Minimiantal deltagare 30 personer.   Anmälningsavgift 250 €/person. Slutbetalning 
förfaller 4 veckor före avresa.  Reservation för program- och prisändringar.  Begränsat antal platser. 
Avbokningsvillkor: Fram till 15/12 2018: anmälningsavgiften. Fram till den 11/1 2019: 50 % av resans 
pris.  Fr o m 31/1 2019: 100 % av resans pris. 
 

ANMÄLAN 

 
Anmälan till resan görs per telefon 018 – 51217 eller per e-post groups@axtours.ax.  Du är också 
välkommen att anmäla dig på resebyrån Axtours, Storagatan 14, i Mariehamn.  Vi har öppet måndag 
– fredag 08:30-16:30.   Resans detaljerade program hittar du på www.axtours.ax  

http://www.axtours.ax/


        
   
 
BOENDE 

 
Jaipur 16-18 februari 2019, Hotel Narain Niwas Palace****                                                               

Adress:  Narayan Singh Rd, Kanota Bagh, Jaipur, Rajasthan 

302004, Indien 

Hotel Narain Niwas Palace är en kulturarvsbyggnad i centrala 

Jaipur med kunglig arkitektur.  Hotellet är ett gammalt palats 

med vackra fresker och målningar.  Trots sitt centrala läge ligger 

hotellet ostört och i den charmiga trädgården finns 

utomhuspool.  Hotellet har restaurang och bar.  Fri wifi i publika 

utrymmen.    

http://www.hotelnarainniwas.com/hotels-in-jaipur.php 

Ranthambore 18-20 februari 2019, Hotel Jungle Vilas***                                                                                

Adress: Village Khilchipur, Ranthambore, Sawai Madhopur,                                                                              

Rajasthan 322001, Indien 

Med ett underbart läge i utkanten av nationalparken ligger vårt 
hotell. Varje sovrum har sin individuella stil och charm och här 
utlovas vi en god natts sömn.   SPA-avdelning med ayurveda- 
massage finns att tillgå.    Hotellet har restaurang och bar.  Fri 
wifi i publika utrymmen.  http://junglevilas.com/  
  

Agra 20-22 februari 2019, Hotel Ramada Plaza****                                                                                       

Adress: 672, Basai, Fatehabad Road, Uttar Pradesh                   

282001, Indien 

Detta välrenommerade hotell i lyxstil har generösa rum med 

te/kaffekokare.   Här finns utomhuspool och spabehandlingar.   

Hotellet har restaurang och bar/lounge.  Fri wifi i publika 

utrymmen.                    

https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-

plaza-agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993 

Delhi 22-24 februari 2019, Hotel Vivanta By Taj Dwarka****                                                                               

Adress: Sector 21 Metro Station Complex New Delhi, New Delhi,                                                           

Delhi 110075, Indien                   

Vårt  hotell erbjuder ett centralt läge i New Delhi.  Här finns                                                                                                                                                 

fullständigt spa, en utomhuspool och gratis wi-fi på rummet.                                                                                  

Vi kan välja mellan två restauranger att äta på och vi kan koppla 

av med något att dricka i hotellets bar eller kafé.   

https://vivanta.tajhotels.com/en-in/dwarka-new-

delhi/?utm_source=Google&utm_campaign=Dwarka-New-Delhi&utm_medium=Local        

 

 

http://junglevilas.com/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-plaza-agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/agra-india/ramada-plaza-agra/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:24993
https://vivanta.tajhotels.com/en-in/dwarka-new-delhi/?utm_source=Google&utm_campaign=Dwarka-New-Delhi&utm_medium=Local
https://vivanta.tajhotels.com/en-in/dwarka-new-delhi/?utm_source=Google&utm_campaign=Dwarka-New-Delhi&utm_medium=Local

