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Med Fågelguidning AB til det fantastiske fugleland Indien. 
 
I to uger skal vi besøge det nordlige Indien med den frugtbare Gangesfloddal og de første 
bjerge i Himalaya-bjergkæden. I et roligt tempo, som giver os mulighed for at opleve mange 
spændende fugle og dyr, vil vi fokusere på 4 lokaliteter. 
I lavlandet skal vi sejle på den hellige flod Chambal River og opleve en af verdens bedste 
fuglelokaliteter Keoladeo National Park i Bharatpur. Der bliver også tid til at besøge de store 
kulturelle seværdigheder Taj Mahal, Agra Fort og Fatehpur Sikri. 
Derefter kører vi til foden af Himalaya-bjergene, hvor vi besøger Corbett National Park (400–
1200 m.o.h.), som ikke kun huser mange fugle men også er et af de bedste steder at se 
Tiger. Endelig kører vi højere op i bjergene til Pangot i ca 2000 meters højde, hvor fuglelivet 
er meget anderledes. 
Turen tilrettelægges så alle kan være med og både nybegyndere og mere erfarne kan få et 
højt udbytte. 
Med en af Indiens dygtigste fugle-guider har vi mulighed for et godt stykke over 300 
fuglearter, herunder bl.a. Indian Skimmer, Indian Courser, Ibisbill, Himalayan Rubythroat 
samt mere velkendte fugle som Påfugl, Bankivahøne (stamformen til tamhøns) og 5 arter 
Parakitter. Vi har også gode muligheder for flere truede dyrearter som Gavial, Floddelfin, 
Elefant og ikke mindst Tiger. 
 
 

Program 
 

Dag 1 (17 november) 
 

 
Turen begynder i lufthavnen i Delhi (Indira 
Ghandi International Airport) om 
morgenen. 
Vi hjælper gerne med at finde flybilletter. 
Der er f.eks. direkte fly fra Kastrup (afgang 
lørdag 16/11 kl. 19.50) med fin tilslutning 
fra Stockholm, ankomst Delhi 17/11 kl. 
07.35. 
I vores 2 minibusser kører vi direkte til 
Chambal Safari Lodge, hvor vi skal have 2 
overnatninger. Turen Chambal River er en 
af de mindst forurenede floder i truede 
arter fugle og dyr, som ikke ses i de mere 
forurenede floder. Om aftenen er der 
tændt bål og vi nattesøvn. taler om turens 
første oplevelser inden en velfortjent 
Indien. Eftermiddagen byder på en sejltur, 
hvor vi oplever det rige fugle- og dyreliv. 

Her kan vi se flere Her kan vi se flere 
truede arter fugle og dyr, som ikke ses i de 
mere forurenede floder. 
Om aftenen er der tændt bål og vi taler om 
turens første oplevelser inden en 
velfortjent nattesøvn. 
 
 
Mulige arter i dag: 
er lang (ca. 300 km) men allerede fra 
bilerne ser vi de første Påfugle, Parakitter, 
Smyrna-Isfugl, Myna og Drongo. 
Fugle: Red-naped Ibis, Bonelli’s Eagle, 
Bronze-winged Jacana, Small Pratincole, 
Indian Skimmer, Pallas’s Gull, Black-bel-
lied Tern, Indian Eagle Owl. 
Dyr: Mugger Crocodile, Gharial, Ganges 
River Dolphin, Jungle Cat.  
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Dag 2 (18 november) 
 

 
I formiddag udforsker vi igen områdets 
fugle, og endnu en sejltur på floden bliver 
det også til. Vi ser efter arter som snød os 
i går og mange andre. Allerede i hotellets 
have ser vi mange spændende fugle som 
Spotted Owlet, Brown Hawk Owl, Plum-
headed Parakeet og mange andre. 
Efter frokost kører vi til The Sarus Crane 
Conservation Reserve, hvor vi blandt 
meget andet skal se efter Sarus Crane, 
den højeste af verdens flyvende fugle. 
Reservatet er også hjemsted for mange 
andre fugle og har en god bestand af 
rovfugle. 
Mulige arter i dag: 
Fugle: Woolly-necked Stork, Black-necked 
Stork, Indian Spotted Eagle, Sarus Crane, 
Pheasant-tailed Jacana, Chestnut-bellied 
Sandgrouse, Ashy-crowned Sparrow Lark, 
Bay-backed Shrike, Black-breasted 
Weaver, Crested Bunting, Red-headed 
Bunting. 
Dyr: Nilgai, Asian Palm Civet. 

 
Dag 3 (19 november) 
 

 
Efter morgenmaden kører vi til millionbyen 
Agra (ca. 65 km), hvor vi besøger tre af 
Indiens helt store kulturskatte: Taj Mahal, 
mausolæet for Stormogulen Shah Jahan’s 
yndlingshustru Mumtaz Mahal. Agra Fort, 

bolig for flere Stormoguler. Fatehpur Sikri, 
hovedstad i Mughal Imperiet. 
Derefter fortsætter vi til Bharatpur (ca. 60 
km), hvor vi de næste tre nætter bor på 
Kadamb Kunj Resort. 
 
Mulige arter i dag: 
Fugle: Undervejs ser vi de mere 
almindelige arter som Indian Roller, Black-
shouldered Kite, Brahminy Starling, Pied 
Bush-Chat, Purple Sunbird. 
Dyr: Rhesus Macaque. 
 

Dag 4 og 5 (20–21 november) 
 

 
I to hele dage besøger vi Keoladeo 
National Park og nærmeste omegn. 
Parken blev oprindeligt anlagt som 
jagtområde for Maharajaen og i 
kolonitiden fortsatte englænderne denne 
udnyttelse af området. I 1982 blev stedet 
erklæret som nationalpark. Her er kun 
adgang til fods eller med cykel-taxi. To 
floder oversvømmer hvert år området i 
større eller mindre grad. Her er 
vådområder, åbent græsland og skov. 
Parken er hjemsted for en stor bestand af 
Storke, Hejrer, Ænder, flere Ugler samt 
mange arter af småfugle. Den er samtidig 
kendt for en god bestand af overvintrende 
rovfugle og mange pattedyr. 
 
Mulige arter i dag: 
Fugle: 12 arter Hejrer, 4 arter Storke, Cot-
ton Pygmy Goose, Shikra, Eastern Impe-
rial + Tawny + Steppe + Greater Spotted + 
Indian Spotted Eagle, Indian Courser, 
Greater Painted Snipe, Large-tailed Night-
jar, Dusky Eagle Owl, Collared Scops Owl, 
Brown-headed + Coppersmith Barbet, In-
dian Grey Hornbill, Black-rumped Flame-
back, Long-tailed Shrike, Long-tailed Mini-
vet, Red-vented + White-eared Bulbul, Si-
berian Rubythroat, Oriental Magpie Robin, 
Orange-headed Thrush, Oriental White-
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eye, Red Avadavat, Indian Silverbill, 
Chestnut-shouldered Petronia. 
Dyr: Spotted Deer, Sambar Deer, Golden 
Jackal, Wild Boar, Indian Grey Mongoose 
m.fl. 

 
Dag 6 (22. november) 
 

 
Nu begynder den lange tur mod nord til 
Himalaya-bjergene. På grund af trafikken i 
Indien er vi nødt til at dele turen over to 
dage. I dag kører vi til Delhi (ca. 200 km) 
hvor vi indlogerer os på Mapple Express 
Hotel.  
Vi har tid til at se på fugle undervejs og til 
en travetur på egen hånd i Delhis 
pulserende menneskemylder. 
Mulige arter i dag: 
Undervejs ser vi de mere almindelige arter 
som Red-wattled Lapwing, Rose-ringed 
Parakeet, Indian Roller, Asian Pied 
Starling, Bank Myna, Jungle Babbler, 
Large Grey Babbler. 
 

Dag 7 (23 november) 
 

 
Efter morgenmaden kører vi gennem 
Delhis trafik, som er en oplevelse i sig 
selv. Vel ude af byen krydser vi den 
hellige flod Ganges. Efter ca. 270 km er vi 
fremme ved vores næste hotel, Tiger 
Camp, hvor vi har tre overnatninger. 
Vi er nu ved foden af verdens højeste 
bjergkæde, Himalaya. Her er både klima 

og landskab meget anderledes end i 
lavlandet, og det betyder selvfølgelig at vi 
kan se nogle andre fugle. 
Undervejs og efter ankomst til Tiger Camp 
er der tid til at studere fuglene. Hvis tiden 
tillader det kan vi allerede i dag besøge 
Kosi River og se efter Ibisbill. 
 
Mulige arter i dag: 
Ibisbill, Red-breasted Parakeet, White-
throated Fantail, Himalayan Rubythroat, 
White-capped Water Redstart, Plumbeous 
Water Redstart, Wallcreeper. 
 

Dag 8 og 9 (24–25 november) 
 

 
Corbett National Park er Indiens ældste 
nationalpark, opkaldt efter Jim Corbett, 
Tiger-jægeren der blev foregangsmand 
indenfor beskyttelse af naturen og især 
den Bengalske Tiger. Parken ligger 400-
1200 meter over havets overflade og 
består primært af frodig skov. Her er også 
græssletter og en større sø. 
Corbett NP er et af de bedste steder at se 
den truede Bengalske Tiger. Parken 
rummer en god (og voksende) bestand, og 
af samme grund er adgang kun tilladt i 
biler. Vi skal på tre jeep-safarier ind i 
parken, som foruden Tiger også rummer 
mange andre dyr (f.eks. Leopard) og 
masser af fugle. 
Uden for parken besøger vi bl.a. Kosi 
River, som på denne årstid er et stille 
vandløb. 
 
Mulige arter i dag: 
Fugle: Black Stork, Black-necked Stork, 
White-eyed Buzzard, Mountain + Change-
able Hawk Eagle, Pallas’s + Lesser Fish 
Eagle, 6 arter Gribbe, Collared Falconet, 
Kalij Pheasant, Red Junglefowl, Alexan-
drine + Plum-headed Parakeet, Brown + 
Tawny Fish Owl, Asian Barred + Jungle 
Owlet, White-rumped Needletail, Crested 
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Tree-Swift, Crested + Stork-billed King-
fisher, 5 arter Barbet, Great Hornbill, 16 
arter Spætter, Black-hooded Oriole, 
Greater + Lesser Racket-tailed Drongo, 
Green Magpie, Scarlet Minivet, 6 arter 
Bulbul, Slaty-blue + Grey-headed Canary 
Flycatcher, Grey-bellied + Chestnut-
headed Tesia, Spotted + Little Forktail, 
Brown Dipper, Blue Whistling Thrush, 
Long-billed Thrush, Black-lored + Black-
throated Tit, Velvet-fronted Nuthatch, 
Crimson Sunbird. 
Dyr: Bengalsk Tiger (gode chancer), 
Leopard (ses sjældent), Hanuman’s 
Langur, Sambar Deer, Spotted Deer 
(Chital), Hog Deer, Barking Deer m.fl. 
 

Dag 10 (26. november) 
 

 
I dag kører vi de ca. 80 km op til den lille 
by Pangot i 2000 meters højde. Her bor vi 
på Ashoka’s Naini Chalet. På vej op mod 
Pangot ser vi, hvordan højdeforskellen 
ændrer på vegetationen og dermed også 
på fuglelivet. Vi har god tid til flere stop 
undervejs, så der kommer uden tvivl nye 
arter i bogen også i dag. 
 
Mulige arter i dag: 
Besra, Hill Partridge, Slaty-headed Para-
keet, Great Barbet, Greater Yellow-nape, 
Brown-fronted Woodpecker, Speckled Pic-
ulet, Red-billed Blue Magpie, Himalayan 
Bulbul, White-crested Laughingthrush, Ol-
ive-backed Pipit. 
 

Dag 11 og 12 (27–28 november) 
 

 
Vi har to hele dage til at se, hvilke 
spændende fugle vi finder i denne højde. 
Landskabet er tydeligt mere udsat for vind 
og vejr, og træerne er lavere end længere 
nede. Her er alligevel frodigt og et rigt 
fugleliv. Vi ser på fugle både i selve 
Pangot og længere oppe ad bjerget, hvor 
flere af de spændende arter lever. Her 
oppe er vejret ofte en afgørende faktor, 
men november er årets tørreste måned, 
så vi har fine chancer for at få nogle dage 
med dejligt vejr også her. Tempoet 
afpasses efter deltagernes ønsker. 
 
Mulige arter i dag: 
Koklass Pheasant, Cheer Pheasant, Ru-
fous-bellied Woodpecker, Grey-backed 
Shrike, Black-headed Jay, Red-billed Lei-
othrix, Blue-winged Minla, Rufous Sibia, 
Large Hawk Cuckoo, Bronzed Drongo, 
Grey Treepie, Striated + Streaked + 
White-chinned Laughingthrush, Grey-
hooded + Lemon-rumped + Ashy-throated 
Warbler, Orange-flanked Bush Robin, 
Blue-capped + Blue-fronted Redstart, 
Chestnut-bellied Rock Thrush, Grey-
winged + White-collared Blackbird, Dark-
throated + Chestnut Thrush, 5-6 arter 
Mejser, Upland Pipit, Russet Sparrow, Al-
pine + Altai + Rufous-breasted + Black-
throated Accentor. 
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Dag 13 (29 november) 
 

 
Efter morgenmad og de sidste fugle i 
højlandet går turen mod Delhi og vores 
sidste hotel Shanti Palace nær lufthavnen. 
Køreturen er lang (ca. 300 km) og der er 
kun begrænset tid til stop undervejs. Om 
aftenen spiser vi afskedsmiddag og 
evaluerer turen sammen inden kufferterne 
skal pakkes. 
 

Dag 14 (30 november) 
 

 
Efter morgenmaden er der tid til at gå en 
tur i byen på egen hånd eller slappe af på 
hotellet. Sidst på formiddagen kører vi til 
lufthavnen (afhængigt af hvilken flyvning 
man skal med). Med den foreslåede 
flyvning er vi i Kastrup kl. 17.50 / 
Stockholm kl. 21.10. 
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Bharatpur Main Road 

 
  
 

Rejsen  Korte facts  

 

Pris: 30 900 SEK. 
(ca. 22 500 DKK kurs 21/1-19) 
 

Depositum betales ved tilmelding. 
Restbeløbet betales senest 60 dage før startdagen. 
Dette indgår i rejsen: 

• Dansk rejseledere, Mads & Tina Elley 

• Indisk expert fugle-guide Dalveer Singh 

• Delt dobbeltværelse (enkeltværelse muligt 
mod tillæg) 

• Helpension 

• Al transport i Indien 

• Alle entreer i parker og seværdigheder 

• Vand på flaske 

• Anbefalede drikkepenge på hele rejsen 

• Fugleliste og turrapport 
 

Dette indgår ikke i rejsen: 

• Flyrejse til og fra Indien / Delhi 

• Visum 

• Personlig rejseforsikring 

• Personlige udgifter 

• Øvrige drikkevarer 

• Evt. kameraafgift i parker og ved 
seværdigheder 

 

Flere oplysninger om vilkårene for denne rejse findes i 
Fågelguidning AB rejsebetingelser. Du finder den under 
menuen Resor. 
 

 Rejselederen taler dansk, engelsk og en del 
svensk. 
Valutaen i Indien er INR, Indisk Rupee. 100 Indiske 
Rupees = 9,26 Danske Kr / 12,77 Svenske Kr / 
1,24 Euro (kurser 26/1 2019). 
Indiske Rupees må kun indføres af Indiske 
statsborgere. Medbring evt. Euro eller USD i 
kontanter. 
Visa og MasterCard kan anvendes mange steder, 
især i større byer. I mindre byer, på en del 
restauranter og i mange butikker betales kontant. 
Hæveautomater (ATM) findes i de fleste større 
byer og i lufthavnen. Vær opmærksom på, at 
mange banker opkræver et gebyr. 
I Indien er drikkepenge en vigtig del af indtægten. 
Anbefalede drikkepenge indgår i rejsens pris. Man 
er naturligvis velkommen til at supplere efter 
ønske. 
Tidszonen i Indien er 4½ time foran Danmark og 
Sverige. 
I Indien anvendes 230V som i Europa. Medbring en 
adapter til Indiske stik. Strømafbrydelser er 
hyppige, især i landområderne. 
November er en af de tørreste måneder, 
temperaturer ca. 6 - 30 grader. 
Vi har mulighed for at se et stykke over 300 arter 
på denne rejse. 
En god field guide er vigtig da de fleste arter er 
ukendte i Europa. Da litteraturen er engelsk bruger 
vi engelske fuglenavne. 
Fugleliste udleveres første dag og opdateres 
dagligt. Efter rejsen modtager du en mere udførlig 
turrapport. 
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Rejsedag Destination/områder 

Dag 1 – 17/11 
Turen begynder i lufthavnen i Delhi. Kørsel til Chambal Safari Lodge, 
sejltur på Chambal River. 

Dag 2 – 18/11 Formiddag: Chambal River. Eftermiddag: Sarus Crane Reserve. 

Dag 3 – 19/11 
Kørsel til Agra. Besøg på Taj Mahal, Agra Fort og Fatehpur Sikri. Kørsel til 
Bharatpur. 

Dag 4 – 20/11 Keoladeo National Park / Bharatpur. 

Dag 5 – 21/11 Keoladeo National Park / Bharatpur. 

Dag 6 – 22/11 Keoladeo National Park / Bharatpur. Kørsel til Delhi. Stop undervejs. 

Dag 7 – 23/11 
Kørsel til Corbett National Park. Stop undervejs. Kosi River hvis tiden 
tillader det. 

Dag 8 – 24/11 Corbett NP / Kosi River. 

Dag 9 – 25/11 Corbett NP / Kosi River. 

Dag 10 – 26/11 Kørsel til Pangot. God tid til stop undervejs. 

Dag 11 – 27/11 Pangot 

Dag 12 – 28/11 Pangot 

Dag 13 – 29/11 Kørsel til Delhi. 

Dag 14 – 30/11 Morgen på egen hånd. Hjemrejse. 
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Generelt om rejsen. 
Ovenstående program beskriver hvad der 
sker på de forskellige dage. Dette er 
omtrentligt, idet der undervejs kan 
forekomme ændringer og justeringer 
afhængig af vejret, fuglenes forekomst 
eller andre uforudsete forhold. Alle 
ændringer gøres for at deltagerne skal få 
det bedst mulige udbytte af rejsen. 
At rejse i Indien er altid en oplevelse i sig 
selv. Indien har verdens næststørste 
befolkning og en meget høj 
befolkningstæthed, især i den frugtbare 
Ganges-dal, hvor vi tilbringer de første 6 
dage. Det præger i høj grad trafikken, 
hvorfor selv kortere afstande kan være 
mere tidskrævende end vi er vant til. Til 
gengæld er Indien synonymt med et 
farverigt folkeliv og en fascinerende 
kombination af nyt og gammelt. Ved de 
store turist-attraktioner er der altid mange 
mennesker, og ligesom i storbyerne skal 
man her være opmærksom på lommetyve. 
Befolkningen er generelt meget venlig og 
imødekommende, men sproglige barrierer 
gør det ofte vanskeligt at kommunikere, 
især i landområderne. 
Vi kommer til at opleve en meget varieret 
natur og kan regne med mange store 
naturoplevelser. 
 
Flyrejsen. 
Vær opmærksom på at flyrejsen ikke 
indgår i rejsens pris. Der er forskellige 
muligheder for at flyve til Delhi. 
Rejselederen påregner at flyve med Air 
India direkte fra København som nævnt 
ovenfor. Der er udmærkede tilslutningsfly 
fra / til Stockholm. 
Inden du booker din flyvebillet, bør du 
kontrollere hos Fågelguidning AB hvilke 
tider der gælder, og om der er nogen 
ændringer. 
Mødestedet bliver ankomsthallen i Indira 
Ghandi International Airport i Delhi. Det er 
her rejsen begynder ligesom den slutter i 
samme lufthavn. Hvis du vælger samme 
flyvninger som rejselederen, kan vi mødes 
i Kastrup, og rejselederen er gerne 
behjælpelig med indtjekning, hvis du 
ønsker det. Aftal i givet fald dette på 
forhånd. Det samme gælder naturligvis 
ved hjemrejsen fra Delhi. Vi regner med 
være er på plads på mødestedet på dag 1 
(17/11) kl. 08.30, hvilket også er mødetid 
for samtlige deltagere. 

Bagage. 
På flyvningen til Delhi er du selv ansvarlig 
for at overholde flyselskabets regler. Det 
samme gælder ved hjemrejsen. Det er 
vigtigt at du kontrollerer, hvad der gælder 
for dit valgte flyselskab, da selskabernes 
regler varierer. Du er også selv ansvarlig 
for at overholde reglerne for told og 
indførsel af varer. 
Vi anbefaler at pakke kikkert, fotoudstyr, 
ladere, medicin og andet uundværligt i 
håndbagagen. Det er som regel bedre 
beskyttet i håndbagagen og hvis kufferten 
bliver forsinket, mangler du ikke kikkert mv 
som du skal bruge hver dag på rejsen. 
Undervejs er der plads i minibusserne, 
men vi henstiller til at omfanget af bagage 
begrænses. Det er en god ide at 
medbringe en mindre taske til det 
nødvendige på de daglige udflugter. 
 
Pas og visum. 
Kontroller i god tid reglerne for indrejse til 
Indien. Vær opmærksom på passets 
gyldighed, ofte kræves at passet er gyldigt 
et antal måneder efter indrejse. Vær også 
opmærksom på reglerne for visa. I 
skrivende stund (januar 2019) kan danske 
og svenske statsborgere ansøge om e-
visa fra denne hjemmeside: 
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.h
tml 
Dette kan dog ændres. Du er selv 
ansvarlig for visumansøgningen, men 
rejselederen assisterer gerne med 
telefonisk vejledning hvis du ønsker dette. 
 
Sundhed. 
Statens Serum Instituts anbefalinger om 
vaccinationer og forebyggelse af malaria 
kan læses her: 
rejse.ssi.dk/rejsevaccinationslande/i/indien
#!/4week 
Vi anbefaler at du taler med din egen 
læge. 
På hotellerne er hygiejnen god og risikoen 
for smitte er lille. 
Personlig medicin pakkes bedst i 
håndbagagen. Det er altid en god ide at 
medbringe et lille rejseapotek med noget 
mod hovedpine/smerter, diarré og evt. 
allergier. Husk også beskyttelse mod den 
stærke middagssol. 
 
 
 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html
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Hoteller. 
Vi bor alle steder på gode hoteller: 
17/11 - 19/11: 
Chambal Safari Lodge.  
19/11 - 22/11: 
Kadamb Kunj Resort.  
22/11 - 23/11: 
Mapple Express Hotel.  
23/11 - 26/11: 
Tiger Camp. 
26/11 - 29/11: 
Ashoka’s Naini Chalet. 
29/11 - 30/11: 
Shanti Palace.  
De fleste hoteller har wifi men forbindelsen 
kan være langsom og ustabil. 
 
Mad og drikke. 
Fuld pension er inkluderet i rejsens pris. 
På hotellerne er der ofte buffet og maden i 
Indien er normalt meget veltilberedt. 
Mange indere er vegetarer, men på 
hotellerne indgår kød, ofte kylling, som 
regel i måltiderne. Hvis der er noget du er 
allergisk overfor eller ikke spiser, så 
meddel os det i god tid inden rejsen. 
Drikkevarer på hoteller og restauranter er 
ikke inkluderet. Vin og øl er normalt 
tilgængeligt på de større hoteller men ikke 
på alle restauranter. 
 
I hvilket tempo foregår rejsen? 
Rejsen er kategoriseret som A1, hvilket 
betyder at forhåndskendskab til Indiens 
fugle ikke er en forudsætning. Såvel 
nybegyndere som mere erfarne vil kunne 
få et højt udbytte af rejsen. Tempoet 
undervejs afpasses efter deltagernes 
ønsker. Du kan læse mere om 
kategoriseringen her: 
http://fagelguidning.se/wp-
content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklarin
g-kunskap-och-tempo.pdf 
 
Klima. 
November byder generelt på solrigt vejr 
med behagelige temperaturer. I lavlandet 
kan det være varmt midt på dagen (max 
30 gr) med behageligt lune aftener (min 14 
gr). I højlandet noget køligere men også 
her behageligt om dagen (max 16 gr) 
mens morgen og aften kan være kolde 
(min 6 gr). November er en af årets 
tørreste måneder, så der er lille risiko for 

nedbør. I Pangot skal vi dog være 
forberedt på et mere omskifteligt klima. 
Påklædning. 
I naturen er det altid bedst med tøj i 
afdæmpede farver. Vi forventer 
temperaturer mellem 6 og 30 grader, så 
der bliver brug for en varieret påklædning. 
Let tøj til de varme dage og en trøje til 
kølige aftener. I højlandet er det noget 
køligere, så her er lidt varmere tøj 
nødvendigt, især til morgen og aften. En 
let regnjakke får vi forhåbentlig ikke brug 
for, men tag den hellere med alligevel. 
Solskygge/kasket anbefales meget. Godt 
fodtøj er nødvendigt, da vi kommer til at 
gå i terræn som kan være ujævnt. Der er 
ikke tale om vanskeligt terræn. På flere af 
hotellerne er der swimming pool så husk 
også badetøjet. 
 
Andet udstyr. 
Håndkikkert er selvfølgelig uundværlig og 
de fleste steder tilstrækkelig. Rejselederen 
medbringer teleskop og tilstræber at alle 
får mulighed for at se fuglene bedst muligt. 
Hvis du vil være sikker på at have 
teleskop til rådighed hele tiden, er det 
bedst at medbringe dit eget. 
Turen er ikke en decideret fotorejse, men 
der er er god mulighed for at fotografere 
undervejs. I Indien er der meget lidt jagt, 
så mange af fuglene er ikke så sky som vi 
er vant til. 
Medbring en lille taske til de daglige 
gåture. Fuglebog, vandflaske, lidt proviant 
osv. er altid godt at have ved hånden. 
 
Strømforsyning. 
Spændingen i Indien er 230 Volt, ligesom i 
Europa. Det anbefales at medbringe en 
adapter til de indiske stik. 
Strømafbrydelser er hyppige, så det er en 
god ide med en power bank til telefonen 
mv. 
 
Litteratur. 
Der er flere field guider på markedet som 
dækker alle fuglearter i Indien. Re-
jselederen medbringer ”A Fielde Guide to 
the Birds of the Indian Subcontinent” af 
Kazmierczak og van Perlo.  
Bøger om Indien generelt er også godt 
repræsenteret på markedet. 
 
 

https://www.chambalsafari.com/
http://www.kadambkunj.com/
http://www.mapplehotels.com/city-express-newdelhi/overview
http://tigercamp.in/index.html
http://www.ashokasnainichalet.com/
http://www.airporthotelshantipalace.com/
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
http://fagelguidning.se/wp-content/uploads/2018/10/F%C3%B6rklaring-kunskap-och-tempo.pdf
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Fugleliste og turrapport. 
Ved rejsens start udleveres en fugleliste. 
Vi vil dagligt gennemgå dagens fugle, så 
du har fuldstændig styr på dine 
observationer. 
Efter rejsen laver rejselederen en 
turrapport, som du får tilsendt. 
 
Vore guider. 
Mads Elley er meget rutineret med 
fuglerejser i hele verden. Sammen med 
Tina Elley, som er med-leder på denne 
rejse, har han besøgt alle 7 kontinenter. 
Begge har set på fugle i mere end 40 år. 
Sammen udgør de et godt team med et 
stort kendskab til fugle, stor erfaring i 
planlægning og gennemførelse af fugle-
rejser og stor erfaring i at få en gruppe til 
at fungere godt sammen. 
Dalveer Singh er selvstændig guide med 
speciale i fugleture i Indien. Han regnes 
som en af Indiens dygtigste fugle-guider. 
Mads og Tina mødte ham i Indien i 2011 
og kender ham som en særdeles 
kompetent og sympatisk person. 
 
Øvrig information. 
Tidszone: Indien er 4½ time foran 
Danmark og Sverige.  
Rejseforsikring: Du skal have en gyldig 
rejseforsikring for at deltage i rejser, som 
Fågelguidning AB arrangerer. Mange har 
den sammen med den almindelige familie-
/indbo-/basis-forsikring. Undersøg hvilken 
dækning du har hos dit forsikringsselskab. 
Hverken det gule danske 
sygesikringsbevis eller det blå europæiske 
gælder i Indien. 
 
Rejse betingelser 
Yderligere information om vilkårene for 
denne rejse kan du læse her: 
http://fagelguidning.se/resevillkor-2/ 
 

Kontaktinfo till Fågelguidning AB 
 

Fågelguidning AB 
Klippans väg 76 
179 96 Svartsjö 
 
 
 
 
 

E-mail: gb@fagelguidning.se 
Hjemmeside: www.fagelguidning.se 
Facebook: Fagelguidning 
 
Telefon til Fågelguidning AB: 
+46 76-007 2955 
 
Telefon til Mads Elley: 
+45 30 25 17 15 
 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis der er 
noget du vil vide mere om. 
 
 

Vi ses! 
 
Fågelguidning AB, Mads & Tina! 
 
 

 

 
Mads og Tina Elley er jeres rejseledere. 
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