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La 25.3. - Ma 10.4.2023
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Intia

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä.

Pääkohteet: Kazirangan kansallispuisto
		Kanhan kansallispuisto
		Bandhavgarhin kansallispuisto
		Pannan kansallispuisto
		Khajurahon temppelit
Lajstoa:
Bengalintiikerit
		Aasiansarvikuonot
		Intiannorsut
		Runsas hirvieläinlajisto
		
Hanomanit ja reesusmakakit
		

Ruokailut:
Ruokailut eritelty ohjelmassa.
		Safarikohteissa täysihoito.
		

Lennot:
		

Kansainväliset lennot, Finnair:
* HEL - DELHI - HEL

		Kotimaanlennot:
		
* Delhi - Guwahati
		
* Guwahati - Raipur
		
* Khajuraho - Delhi
		
Kohderyhmä: Kaikki luonnosta kiinnostuneet.
Vaativuus:
Lähtijöiltä edellytetään normaalia
		
terveydentilaa. Retket eivät edellytä
		
tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.
		
Lisätiedot:
info@kuvausmatkat.fi
		
www.Kuvausmatkat.fi
		
Puh. +358 400 191 348 tai
		
+358 50 520 1827
Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan
edellyttämät vakuudet.
Rek. nro 46/12/Mj. SMAL 42613.
Esitteen kuvat: Jouni Klinga
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TIIKERISAFARI & SARVIKUONOT
25.3.-10.4.2023
Monipuolinen safarimatka tutustuttaa Intian upeimpiin
suurnisäkkäisiin: bengalintiikeri, aasiansarvikuono, villi
intiannorsu, vesipuhveli... Puistoista on myös runsas linnusto, vaikka matkan pääpaino onkin nisäkkäissä.
Päätavoitteena on uhanalaisen bengalintiikerin kohtaaminen villinä viidakossa. Ikimuistoinen elämys vaatii silti
hiukan kärsivällisyyttä. Useimmiten tiikerin havaitsemiseksi tarvitaan parhaissakin tiikeripuistoissa vähintään
kolme täyttä safaripäivää. Tällä matkalla kierrämme
neljä Intian parasta tiikeripuistoa: Kaziranga, Bandhavgarh, Kanha ja Panna. Aikaisemmilla tiikerisafareilla
asiakkaamme ovat nähneet matkan aikana tiikerin jopa
15 - 42 kertaa, mutta kohtaamista ei voida silti taata.
Tiikeri- ja sarvikuonosafarin lähtökohtana on mahdollisimman yksilöllinen safariretkeily. Käytössämme on
pienikokoiset ja hiljaiset avojeepit, ja yhdessä autossa
on kerrallaan vain kolme matkustajaa. Tämä tarjoaa
erinomaiset mahdollisuudet valokuvauksesta kiinnostuneille harrastajille ja rauhalliseen tahtiin luontoa tarkkaileville. Matkan hintaan on paketoitu täysipainoinen
safarikokonaisuus täysihoidolla. Tarvitset lisäksi vain
reipasta retkimieltä, ja kiikarit ja kameran!
Matkamme alkaa Himalajan juurella olevasta Assamin osavaltiosta. Kazirangan kansallispuisto ja maailmanperintöalue on sadalla tiikeriyksilöllä on yksi Intian merkittävimmistä tiikerin suojelualueista, vaikka
tiikerin kohtaaminen on täällä silti erittäin epätodennäköistä. Ruohostotasangot kätkevät suuren kissapedon suojiinsa. Sen sijaan Kazirangassa näemme Intian muita villejä suurnisäkkäitä: aasiansarvikuonoja ja intiannorsuja. Oman värinsä retkeen tuo monimuotoisen ympäristön kätkemä runsas linnusto.
Assam on kuuluisa teeviljelyksistään ja tutustumme myös paikalliseen kyläkulttuuriin.
Varsinainen tiikeriosuus seuraa Mahdhaya Pradeshin osavaltiossa. Lennämme Raipuriin, josta jatkamme tila-autoilla Kanhan kansallispuistoon. Puiston keskiosia hallitsevat laajat aamu-usvaiset niittyalueet.
Jylhät sal-metsiköt kätkevät tiikerit ja leopardit tehokkaasti, mutta niiden liikkeet ovat hyvin tunnettuja ja
sen vuoksi kohtaamiset tiikerien kanssa ovat päivittäisiä. Petoja houkuttelevat erityisesti suuret laiduntavat hirvieläinlaumat: aksishirvet, sambarhirvet ja barasingat. Monesti tiikerit illan hämärtyessä lähtevät päivämakuupaikoiltaan metsistä kohti niittyjen ruoka-aittaa - ja näyttäytyvät toisinaan samalla myös
luontomatkailijoille. Tavanomaisten aamu- ja iltapäiväsafarien lisäksi Kanhassa on mahdollista ennakkoon varata myös kokopäiväsafareita, jotka tarjoavat sekä pidemmän safariajan, myös joustoa puistojen
tiukkoihin liikkumisrajoituksiin.
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Toisena tiikeriretkikohteena meillä on Bandhavgarhin kansallispuisto. Sen ydinalueilla kohoaa korkea
Bandhavgarhin vuori vanhoine linnoituksineen, joka on myös Intian tiheimmän tiikerikannan tyyssija.
Maisema on kallioista ja kuivaa monsuunimetsää, jossa lukemattomat kallionkolot tarjoavat pedoille
hyviä suojapaikkoja. Useasti tiikerit silti haluavat liikkua myös puistoa halkovilla metsätieurilla ja suuret
tassunjäljet auttavat jäljityksessä. Bandhavgarhissa vietämme kolme täyttä safaripäivää ja kohteiksemme on valittu kattava otos puiston polkureitistöistä. Safarien onnistumisen kannalta on tärkeää, että
yksittäisessä puistossakin safarit toteutetaan ajankohtaan nähden oikeilla vyöhykkeillä.
Bandhavgarhista matkamme jatkuu Khajurahon pikkukaupunkiin ja Pannan kansallispuistoon. Tämä
toistaiseksi varsin tuntematon kansallispuisto on kehittynyt viime vuosina erittäin kiinnostavaksi safarikohteeksi. Lisämausteena vierailemme myös Khajurahon kuuluisilla temppeleillä.
Intiassa matkustus on aina myös tutustumista paikalliseen kulttuuriin, halusi sitä tai ei. Matkoillamme
välimatkat taitetaan kolmen hengen autokunnissa ketterillä ja hyväkuntoisilla tila-autoilla. Useasti pysähtelemme ajomatkoilla ihmettelemään ja kuvaamaan arkielämän kirjoa Intian maaseudulla. Milloin tiellä
paimennetaan lehmiä, kannetaan pään päällä valtavaa heinäkuormaa tai milloin värikkäät naiset leikkaavat tien varren pelloilla sirppeineen riisipeltoa. Tai miehet kyntävät riisivainioita härillä ja puuauroilla.
Liikumme alueilla, joilla turisteja liikkuu edelleen harvoin, ja jossa hymyllä voi saada muistokseen kuvan
iloisista kasvoista.
Finnairin suora yhteys Delhiin on tuonut Intian lähelle suomalaisia ja maan luontokohteiden valtava kirjo
on tullut yhä useampien tietoisuuteen. Ekoturismi edistää myös maan luonnonsuojelua. Vain laaja kansainvälinen kiinnostus voi varmistaa riittävät panokset viidakon valtiaan säilymiselle tuleville sukupolville. Ekomatkailu on elintärkeässä avainasemassa tiikerien suojelussa. Luontomatkailijoiden tuoman työn
ansiosta mielipiteet tiikerien suojelulle ovat monilla alueilla muuttuneet suopeiksi.
Puistoluvat haetaan lähtijöiden passitiedoilla ja vapaat paikat jaetaan monesti jo puoli vuotta ennen
matka-ajankohtaa. Tiikerisafarien varaukset kannattaa siksi tehdä hyvissä ajoissa.
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Olemme tehneet tiikerisafareita jo yli 10 vuoden ajan, ja jokaisella tiikerimatkalla asiakkaamme ovat
päässeet kohtaamaan myös itse tiikerin. Parhaimmillaan osa on nähnyt tiikerin jopa jokaikisellä safariajolla. Luonto osaa aina yllättää, ja monet ovat myös palanneet Intian retkille yhä uudelleen!
Virallinen matkaohjelma. Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia.
La 25.3.2023 Helsinki – Delhi
Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä Finnairin suoralla yölennolla Delhiin.
HEL DEL 2005 0625
Voit pyytää varausvaiheessa myös tarjouksen business-luokan lennoista.
Su 26.3.2023 Saapumien Delhiin - Guwahati (A, P)
Saavuttuamme Delhiin jatkamme vielä kotimaanlennolla Intian itäosissa, Himalajan juurella olevaan Assamin
osavaltioon ja Guwahatin kaupunkiin.
Majoitumme Guwahatin kaupungin laidalla olevaan hotelliin ja palaudumme lentomatkasta ennen kuin jatkamme kohti Kazirangan kansallispuistoa.
Majoittuminen: Radisson Blue Hotel Guwahati
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Ma 27.3.2023 Guwahati - Kaziranga (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu Kazirangan kansallispuistoon, jonne saavumme lounasaikaan mennessä.
Majapaikkamme on tunnelmallinen Diphlu River Lodge
-viidakkohotelli. Joen rantatörmällä olevan hotellin vastarannalta alkaa heti kansallispuisto ja parhaimmillaan
sarvikuonot ovat laiduntaneet heti joen vastarannalla.
Toisinaan lodgelta voi seurata, kun kalastajat palaavat
illaksi kotiin kanooteillaan ja bambulautoillaan. Iltapäivällä lähdemme ensimmäiselle safariretkelle puiston
keskialueella.
Majoittuminen: Diphlu River Lodge.
http://www.diphluriverlodge.com
Ti 28.3.2023 Kazirangan kansallispuisto (A, L, P)
Täysipainoinen safariohjelma Kazirangan kansallispuistossa alkaa varhaisaamun norsusafarilla sarvikuonojen
parissa. Norsun selässä pääsemme liikkumaan sarvikuonojen suosimalla tulvaniityllä ja monesti myös aivan lähietäisyydelle valtavin panssarein varustettuja jättiläisiä.
Tunnin norsusafarin jälkeen suuntaamme harvemmin vierailuille puiston itäisille reiteille. Monesti samana aamuna täällä on vain pari kolme muuta jeeppiä. Metsätiet
kulkevat jyhkeässä sademetsässä Brahmaputra-joen vanhoja umpeutuvia uomia kier-
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rellen. Kosteikkojen ansiosta tällä reitillä on poikkeuksellisen runsas linnusto, mutta
monesti tapaamme myös esimerkiksi villejä vesipuhveleita.
Keskipäiväksi palaamme lodgelle viettämään siestaa ja lounastamaan. Lodge rakentuu kahden hengen pylväiden varassa olevista korkeatasoisista mökeistä, joiden keskellä tunnelmaa on luomassa pengerrettyjä riisipeltoja. Kazirangan kansallispuistoa
ympäröi myös laajat ja kuvaukselliset teeviljelykset. Mikäli teen poiminta on jo alkanut, voimme pysähtyä safariretkiemme siirtymillä kuvaamaan myös teen poimijoiden
näppäriä sormiotteita.
Iltapäivällä retkeilymme jatkuu puiston länsiosissa, joka on monesti yksi parhaista
sarvikuonoalueista. Normaalisti jeepeissä on 6 matkustajaa, mutta meillä jeepeissä on kulloinkin korkeintaan kolme matkustajaa per auto. Tämä tarjoaa väljän matkustamisen ja valokuvaajilla on riittävästi tilaa varusteiden mukana kuljettamiselle
- ja kaikilla on reunapaikka. Illan pimetessä palaamme takaisin lodgelle suihkuun ja
maittavalle päivälliselle.
Majoittuminen: Diphlu River Lodge
Ke 29.3.2023 Kazirangan kansallispuisto - Jorhat - Raipur (A, L)
Kazirangan kansallispuisto on vehmaiden riisiviljelmien
ja teeplantaasien ympäröimä. Matkamme aikana riisin
istutus on monesti käynnissä ja samoin teeviljelmillä
teen poiminta on alkamassa.
Lodge on riisipeltojen ja joen vierellä, jotka houkuttelevat paikalle usein runsaan linnuston. Lisäksi aamulla voi
esimerkiksi seurata, kun vierellä olevan kylän karjapaimenet uittavat karjansa joen takana oleville niityille laiduntamaan tai lähtevät verkkoineen kalaan.
Kohdeuutuutena tavoitteenamme on jatkaa aamulla
edelleen syvemmälle itään ja vierailla aamupäivän aikana hulokki -gibbonien suojelualueella. Retkeily kohteella tapahtuu jalan. Koska alueen
matkailu on vasta alussa, jätämme tämän toteutumiseen silti vielä varauman.
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Hulokki-gibbonien ja monia muita Assamin harvinaisia lajeja kätkevä reservaatti on
lähellä Jorhat-nimistä. Paluulentomme Intian Madhaya Pradeshiin lähtee Jorhatin lentokentältä iltapäivällä. Varaamme silti mahdollisuuden aikataulu- ja reittimuutoksiin.
Tavoitteena on lentää Kolkatan kautta illaksi Raipurin kaupunkiin.
Majoitumme yhdeksi yöksi lentokentän lähellä olevaan hotelliin.
Alustava lentoreitti:
JRH CCU 1420 1550
CCU RPR 1735 2000
Majoittuminen: Hyatt Raipur tai vastaava
To 30.3.2023 Raipur - Kanhan kansallispuisto (A, L, P)
Aamiaisen jälkeen jatkamme matkaa Kanhan kansallispuistoon. Saavumme perille
lounasaikaan mennessä ja iltapäivällä aloitamme ensimmäisen tiikerisafarin Kanhan kansallispuistossa.
Majoitumme puiston portin tuntumassa olevalle rauhalliselle lodgelle.
Majoittuminen: Chitvan Jungle Lodge
Pe 31.3.2023. Kanha National Park (A, L, P)
Kanhan 1 945 neliökilometrin kansallispuisto on yksi
Intian suurimmista ja samalla maan merkittävimpiä tiikerien suojelualueita. Kansallispuisto sijaitsee Maikalin
ylänköalueella, jossa vuorottelevat metsäiset mäkimaastot ja puiston keskiosien laajat ruohostoiset tasangot.
Alue on tunnettu jylhistä sal-metsistä, jotka takaavat villieläimille suojaa. Toisaalta laajat ruohostot varmistavat
ihanteelliset laidunmaat hirvieläinten laumoille. Nämä
Kanhan niityiksi kutsut hakamaat alueet ovat monesti myös hyvin kuvauksellisia. Kanha on tunnettu myös
kauriisiin lukeutuvasta barasingasta, jonka ainoa kuivalla maalla ruokaileva alalaji löytyy juuri täältä. Alkujaan
puisto perustettiin uhanalaisen barasingan suojelemiseksi vuonna 1955, mutta myöhemmin Project Tiger -hankkeen käynistyessä 1970-luvulla puistosta tuli yksi Intian
avainkohteista tiikerien suojelssa.
Kanhassa tavattavaa nisäkäslajistoa ovat muun muassa sambarhirvi, aksishirvi, gauri, villisika ja hanumaani. Myös leopardeja tavataan, mutta niiden havaitseminen on
Intiassa hyvin haastavaa maaston peitteisyydestä johtuen.
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Kanhassa safarit toteutetaan aamu- ja iltapäiväsafareilla, joiden välillä käymme lodgella lounaalla ja siestalla. Puisto jakautuu vyöhykkeisiin, ja kunkin safarin lupa kattaa
mahdollisuuden liikkua vain yhdellä vyöhykkeellä.
Majoittuminen: Chitvan Jungle Lodge
La 1.4.2023 Kanha National Park (A, L, P)
Toinen safaripäivä Kanhan kansallispuistossa. Tiikerien ohella Kanhan keskiosilla
olevat metsäniityt ovat kuuluisia upeista usvaisista maisemista. Parhaimmillaan esimerkiksi vastavalossa olevat aksishirvet ja hanomani-apinat ovatkin erittäin kuvauksellisia sumuisissa vastavaloissa ja itse tiikerin metsästys voi jopa unohtua!
Majoittuminen: Chitvan Jungle Lodge
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Su 2.4.2023 Kanha National Park (A, L, P)
Kolmas täysi safaripäivä Kanhan kansallispuistossa. Tänä vuonna olemme pidentäneet safariohjelmaa Kanhan kansallispuistossa yhdellä lisäpäivällä. Tiikerisafarit
pienillä metsäteillä ovat hyvin intensiivisiä ja jotkut voivat halutessaan näin myös
helpommin keventää ohjelmaa lodgella vietettävillä vapailla aamuilla tai iltapäivillä.
Kanhan kansallispuistossa on mahdollista varata ennakkoon myös koko päivän tiikerisafari. Puistohallinto myöntää lupia harkinnan mukaan, ja maksimissaan kolmelle
autolle per päivä. Pitkäaikaisilla yhteistyökumppaneillamme on hyvät suhteet puistohallintoon, joten mahdollisuudet kokopäiväluvan saamiseen ovat silti hyvät. Lopullinen vahvistus lupien myöntämisesta saadaan silti aina vasta muutama viikko ennen
matkaa (maksut palautetaan, jos viranomaiset eivät myönnä lupaa).
Koko päivän safariretken lisähinta on porrastettu henkilömäärän mukaan per auto:
á 490 e/hlö, kun autossa on 3-4 asiakasta.
á 750 e/hlö, kun autossa on 2 asiakasta, tai oma penkkirivi 3 asiakkaan autossa.
á 1.500 e/hlö, kun autossa on 1 asiakas.
Lisävaraukset kokopäiväsafareista on tehtävä jo varauksen yhteydessä, ja ne vahvistetaan täysimääräisellä laskutuksella. Paikat jaetuissa autoissa jaetaan varausjärjestyksessä. Varauksen yhteydessä voi ilmoittaa, jos haluaa autossa oman penkkirivin
(hinta á 750 e/pv). Edelleen voi ilmoittaa, jos haluaa vahvistaa varauksen vain siinä
tapauksessa, että varaus on tehtävissä jaetulla penkkirivillä (autossa 3-4 asiakasta
ja hinta á 490 e / pv).
Kokopäiväsafareihin liittyy epävarmuuksia (puisto on peruuttaa oikeuden juuri ennen
safariajankohtaa veto-oikeudella), jonka vuoksi kaikilla kokopäiväsafarin varaajilla on
tuplavarauksen puistolupa myös tavalliselle safarille, koska niitä ei olisi mahdollista
saada tilalle enää viime hetken peruutuksissa.
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Kokopäiväsafarien varauksissa ei ole peruutusoikeutta. Kuitenkin, jos kokopäiväsafarille ei saada lupaa, tai lupa perutaan puistohallinnon toimesta viime hetkellä, ennakkomaksut palautetaan täysimääräisinä.
Kokopäiväretkeä on mahdollista hakea useammalle safaripäivälle ja myös Bandhavgarhin kansallispuistossa.
Kokopäiväluvan etuja:
a. Aamulla puistoon on lupa ajaa sisään ennen muita. Ensimmäisellä autolla on toisinaan iso etu kohdata ensimmäisenä yön jäljiltä edelleen tiellä kävelemässä oleva
tai makoilemaan jäänyt tiikeri.
b. Illalla puistossa saa olla varttitunnin muita pidempään. Edelleen viimeiset minuutit
ovat joskus arvokkaita, koska tiikerit aktivoituvat auringon laskiessa.
c. Kokopäiväluvalla voi oleskella koko päivän puistossa, jolloin mukana on retkieväät
ja lounassiesta vietetään puiston keskuspaikalla. Vaihtoehtoisesti puistosta voi poistua keskipäivällä siestalle, ja palata takaisin aikaisemmin. Myös keskipäivät voivat
siti olla kiinnostavia. Keskipäivällä puistossa on lähinnä vain vartijoita, ja kuumina
kevätpäivinä tiikerit hakeutuvat monesti vesilammikoille.
d. Kokopäiväluvalla voi liikkua rajoituksetta puiston kaikilla vyöhykkeillä. Kanhassa
tämä on ehkä merkittävin etu, koska tiikereiden esiintyminen vaihtelee eri vyöhykkeillä ja matkaohjelmaan sisältyvät vyöhykkeet kulloisellekin safarille lukitaan jo kuukausia ennen matkaa. Lisäksi etenkin Kanhassa ajomatka keskialueelle on pitkä, jonka
vuoksi etenkin iltapäiväretkellä käynti siellä jää perusluvalla lyhyeksi.
Majoittuminen: Chitvan Jungle Lodge
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Ma 3.4.2023 Kanha - Bandhavgarhin kansallispuisto (A, L, P)
Aamuvarhaisella lähdemme vielä uudelle safarille Kanhan kansallispuistossa. Aamusafarin jälkeen nautimme käymme vielä lounaalla, ennen kuin matkamme jatkuu
kohti kuuluisaa Bandhavgarhin kansallispuistoa. Reitti kulkee lukemattomien pienten
kylien halki ja intialainen maaseutu tarjoaa loputtomasti kiehtovaa seurattavaa.
Saavumme perille uuteen tiikeripuistoon iltaan mennessä.
Majoittuminen Bandhav Vilas.
Ti 4.4.2023. Bandhavgarh National Park (A, L, P)
Bandhavgarhin kansallispuistossa maisemaa luonnehtii karut kalliometsät ja pienet
niittyalueet. Puiston pinta-ala on 1 161 neliökilometriä, mutta liikumme etupäässä
vain noin 624 neliökilometrin laajuisella ydinalueella. Tyypillisesti jeeppisafarien reitti
kulkee osin vuoren rinteillä kiemurtelevilla metsäteillä. Alue sijoittuu noin 440-810
metrin korkeudelle merenpinnasta. Aamut ovat viileitä, mutta päivän mittaan lämpötila nousee hellelukemiin.
Aamulla aloitamme intensiivisellä safariretkiohjelmalla. Käytössämme on oma jeeppi
jokaista kolmea matkustajaa kohden. Olemme liikkeellä jo varhain, jotta pääsemme
puiston avautumisjonoissa hyville lähtöpaikoille. Nykyisin matkailua on rajoitettua, ja
samalle alueelle voidaan päästää esimerkiksi vain 10 jeeppiä päivässä. Tämän vuoksi
on helppo ymmärtää, miksi parhaat safaripaikat varataan syksyllä nopeasti loppuun.
Tiikerien paras havainnointikausi kestää vain maaliskuulta huhtikuulle. Safarikohteemme on jaettu kolmelle eri vyöhykkeelle. Tämä tarjoaa parhaat mahdollisuudet
tiikerien löytymiselle, koska joinakin vuosina havaintoja tehdään enemmän tietyillä
alueilla.
Palaamme safariretken jälkeen lodgelle myöhäiselle aamiaiselle ja lounaalle. Päiväsiestaa voimme viettää joko ilmastoiduissa mökeissämme tai uima-altaalla. Ja iltapäivällä lähdemme uudelle safariretkelle.
Majoittuminen: Bandhav Vilas
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Ke 5.4.2023. Bandhavgarh National Park (A, L, P)
Toinen safaripäivä Bandhavgarhin kansallispuistossa. Kansallispuiston ydinalueilla on tällä hetkellä Intian tihein tiikerikanta ja kallioisessa maisemassa niiden havainnointimahdollisuudet ovat monesti olleet hyvät. Täällä tiikerit monesti käyttävät
metsäteiden varsia liikkuessaan, joka parantaa mahdollisuuksia kissapetojen löytymiseksi. Huhtikuussa lämpötilat alkavat kohota ja hellelukemien myötä tiikereitä
voidaan löytää myös vesilammikoista vilvoittelemasta.
Madhaya Pradeshin osavaltion tiikeripuistot ovat keskiviikkoisin iltapäivän osalta suljettuja. Iltapäivän ohjelma on siten vapaata rentoutumista lodgella. Kiinnostuksen
mukaan voimme kuitenkin tehdä esimerkiksi kävelyretken viereiselle kylänraitille tutustumaan intialaisen maalaiskylän kiireettömään arkeen ja askareisiin.
Majoittuminen: Bandhav Vilas
To 6.4.2023. Bandhavgarh National Park (A, L, P)
Kolmas safaripäivä Bandhavgarhin kansallispuistossa. Aamu- ja iltapäiväretken ohella Bandhavgarhissa on mahdollisuus osallistua myös ennakkoon varattavalle koko
päivän tiikerisafarille. Bandhavgarhissa koko päivän tiikeriretken etuina on mahdollisuus viettää koko päivä puistossa, liikkua vapaasti kaikilla puiston vyöhykkeillä
ja edelleen vapaasti kunkin vyöhykkeen eri reiteillä. Koko päivän safarille lähtevät
pääsevät noin 15 minuuttia ennen muista puistoon sisälle, joka parantaa mahdollisuuksia havainnointiin aamun ensiminuutteina. Autokunnan kiinnostuksen mukaan
ryhmä voi silti vierailla lyhyellä tauolla hotellilla ja palata sitten takaisin aikaisemmin
ennen kuin puisto avautuu muille. Kokopäiväsafarien lisähinta on sama kuin Kanhassa.
Majoittuminen: Bandhav Vilas
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Pe 7.4.2023. Bandhavgarh - Pannan kansallispuisto (A, L, P)
Aamulla lähdemme vielä safariretkelle Bandhavgarhin kansallispuistossa.
Aamusafarin jälkeen nautimme vielä lounaalla, ennen kuin matkamme jatkuu
kohti Khajurahoa ja Pannan kansallispuistoa. Ajomatkoilla voimme pitää myös
pieniä kuvaustaukoja. Reitti kulkee lukemattomien pienten kylien halki ja intialainen maaseutu tarjoaa loputtomasti kiehtovaa seurattavaa.
Saavumme perille Khajurahoon iltaan mennessä.
Majoittuminen: Syna Tiger Resor
La 8.4.2023. Pannan kansallispuisto (A, L, P)
Aamuvarhaisella pääsemme aloittamaan safariohjelman Pannan kansallispuistossa. Pannan historia on synkkä, sillä puiston tiikerikanta ehdittiin jo hävitettää vuosituhannen alussa viimeistä eläintä myöten. 2010-luvulla tehtyjen
siirtoistutusten myötä laji on saatu kuitenkin palautettua ja nykyisin luontoturismi turvaa tiikerien elinmahdollisuudet alueella. Viime vuosina Pannassa on
tehty hyvin sekä tiikeri-, että myös leopardihavaintoja.
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Teemme pitkä aamusafarin ja puiston sulkeutuessa keskipäiväksi palaamme takaisin hotelliimme siestalle ja
lounaalle.
Pannan kansallispuistossa aamusafarit ovat monesti
parhaita, koska viileän aamun jälkeen eläimet ovat vielä
aktiivisia. Jokainen päivä on silti erilainen, ja iltapäivällä
palaamme vielä uudelle safariretkelle Pannassa.
Tiikerien liikkeistä riippuen Pannassa on toisinaan mahdollista lähteä myös veneretkelle, jos tiikereitä on havaittu aluetta sivuavan Ken-joen varrella. Toisinaan Pannan
safareilla on onnistuttu kohtaamaan myös huulikarhuja.
Palaamme tänään hiukan aikaisemmin lodgelle, ja suihkussa käynnin jälkeen lähdemme seuraamaan tunnelmallista valoshowta läheisillä Khajurahon temppeleillä.
Majoittuminen: Syna Heritage Hotel
Su 9.4.2023. Khajuraho - Delhi (A, L, P)
Tänäänkin lähdemme liikkeelle aamuvarhaisella, mutta
nyt kohteenamme on Khajurahon maailmanperintökohteeksi valittu temppelialue päivänvalossa. Alueen arkkitehtuuri on kuuluisa etenkin lukemattomista eroottisista
figuureistaan.
Monimuotoinen temppelipuutarha on kiinnostava paitsi
kulttuurin ystäville, myös luontoharrastajille. Seudun linnut ja oravat ovat tottuneet temppelikävijöihin ja voivat
tarjota kiinnostavia kuvauskohteita temppelien figuurien
ohella.
Keskipäivällä vielä vietämme siestaa hotellilla ja lounaan jälkeen on aika pakata varusteet lentomatkalle Delhiin.
Alustava lentoaikataulu Delhiin:
HJR DEL 1710 1825
Delhissä majoitumme neljän tähden hotelliin lentokentän tuntumassa.
Ma 10.4.2023. Delhi - Helsinki (A)
Aamiaisen jälkeen siirrymme lentokentälle.
Finnairin suora lento Helsinkiin lähtee klo 09.15 ja saapuu klo 14.15.

