
Dag 1: Chitwan            fredag 21 februari 2020
Vi lämnar Nagarkot och beger oss ner mot de södra delarna av centrala Nepal, 
till Nationalparken Chitwan som är artrik på både flora och fauna. Resan tar oss  
genom det Nepalesiska landskapet och tar  6-7 timmar. Vi äter lunch och besöker 
byn Tharu,  som upplevs som ett levande museum, där tiden stått stilla. Här lever 
Tharufolket i enrumshus byggda i lera, utan fönster eller skorsten. Efter vårt möte 
med byn och Tharufolket äter vi middag. 
Hotell: Tigerland Safari Resort 
Måltider: Frukost, lunch och middag 

Dag 2: Chitwan lördag 22 februari 2020
I gryningen stiger vi upp och våra erfarna guider tar oss med på fågelskådning 
i nationalparken. Tillbaka vid vårt boende äter vi frukost med spektakulär ut-
sikt över floden Rapti och nationalparken. I en enkel träkanot gör vi en tur ut på 
floden Rapti där vi beskådar fåglar och andra djur som lever längs flodbanken. 
Sedan åker vi på jeepsafari till ett krokodilcenter.  
Hotell: Tigerland Safari Resort
Måltider: Frukost, lunch och middag. 

 
Dag 3: Chitwan    söndag 23 februari 2020
Ytterliggare dag i Chitwan nationalpark med aktiviteter och  på eftermiddagen 
egen tid. 
Hotell: Tigerland Safari Resort
Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag 4: Avresa           måndag 24 februari 2020
Det är dags att lämna Chitwan och Nepal, vi åker till flygplatsen i Katmandu för 
hemfärd. 
Hotell: -
Måltider: Frukost
 
Dag 5: Hemkomst            tisdag 25 februari 2020
Ankomst till Skandinavien. 
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Tilläggsresa Chitwan
För dig som vill uppleva mer av Nepal erbjuder vi en resa till nationalparken Chitwan. Parken ligger i kuperade områden 
strax nedanför Himalayas sluttningar. Skogarna är artrika på både växter och djur och här lever vilda djur som antilo-
per, apor och den utrotningshotade noshörningen. Nationalparken var den första i landet och utsågs 1984 till världsarv.
 

Avresa: 
21 februari 2020 
 
Antal dagar: 
5

Höjdpunkter: 
Chitwan National Park 
Byn Tharu

Läs mer på vår hemsida
www.thabelatravel.com

RESFAKTA
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Avresa Hemkomst Antal dagar Del i dubbelrum Enkelrum

21 februari 25 februari 5 5 950 kr På förfrågan

Prisuppgifter

 I priset ingår:
• Rum i del i dubbel på lodge av god standard
• Måltider enligt program
• Transporter, inträden och utflykter enligt resebeskrivning
• Engelsktalande reseledning 
I priset ingår ej:
• Dryck till måltid

Vi reserverar oss för eventuella hotellbyten, till hotell med lika standard.

Alla priser är preliminära, enligt dagens valuta samt dagens flygskatter. Flygpriset kan ändras och är i mån av plats.
Försämrade vägförhållande, problem med fordon och försenade flygavgångar kan vara några av orsakerna till justeringar i 
reserutten.

Avbeställningsskydd kostar 6 % av resans pris och måste tecknas vid bokningstillfället för att vara giltigt.

Boka reseförsäkring samtidigt som resan. ERV semesterförsäkring är ett komplement till reseskyddet i hemförsäkringen. Pris 
för denna är 690kr per person. 

Vänligen, ta del av de särskilda och allmänna resevillkoren innan du bokar resan. Thabela Travel betalar en statlig resegaranti 
till kammarkollegiet, vilket innebär att våra resenärer aldrig kan bli strandsatta.


