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Den Grønne 
Veien

Den Grønne 
Veien

tema india

► Komme hit
Wayanad er et lite utviklet og grønt område hvor 
det ferdes relativt få turister. Hit kommer du via en 
svingete og bratt bilvei østover fra Calicut ved kysten, 
som igjen ligger fire timer nord for Kochin med tog. 

► Aktiviteter
Vi var på rundreise med aktivitetsselskapet Muddy 
Boots (www.muddyboots.in) som har base nord i 
Kerala. De skreddersyr alt du ønsker, fra overnatting 
og måltider, til kulturelle opplevelser. Området er godt 
egnet for sykkelturer, samt kajakkpadling, sykling, 
bambusflåterafting og fotturer i fjellområdene.

► Overnatting
Tretopphyttene til Vythiri Resort (www.vythiriresort.
com) er eventyrlige overnattingsteder fra kr 600 for to. 
Hos Pranavam Retreat (www.pranavamretreat.com) 
kan du ta inn på homestay hos et gjestfritt ektepar.

Fakta Wayanad

▲ PICTURE, PLEASE!: Barna blir ivrige når vi 
spør om å ta bilde. Og svært lattermilde når de får 
se resultatet på skjermen.

▲ FULL RULLE: Wayanad er stedet for aktive dager. Nidhin Chandran viser vei gjennom teplantasjer og øde landsbyer, hvor utenlandske turister er svært sjeldne syn.

▲ TRETOPP: På Vythiri Resort kan du realisere drømmen om å bo 
helt i toppen av et tre, ellers sjekke inn på nydelig bungalow på litt 
fastere grunn.

▲ UNNA VEI!: I Wayanad kan du møte ville 
elefanter. Denne karen er tam, men som syklist har vi 
uansett vikeplikt for snabeldyret.

eg har reist til Wayanad for å være 
aktiv. Sykling, fotturer og bambusflå-
terafting står altså på programmet. 
Men i det jeg transporteres med bil 

fra togstasjonen i Calicut ved kysten av 
Kerala til irrgrønne Vythirad ved inngangen 
av Wayanad, er det alt annet enn fysiske 
anstrengelser som lokker. 

Snakk om eventyrverden!
Tretopphyttene med 360-graders utsikt 

over enorme områder med grønn skog og 
teplantasjer er stedets mest populære rom. 

vestlig person før, men du kommer til å 
merke at de er både interesserte og gjestfrie, 
sier vår syklende guide Nidhin Chandran 
mens han svinger unna et beist av en ele-
fant. Akkurat dette snabeldyret er vokst opp 
sammen med mennesker og står parat for 
å ta med folk på ridetur, men Wayanad er 
stedet i Kerala hvor sjansen er aller størst for 
å møte ville elefanter.

– Da jeg var på fottur i fjellet med en liten 
gruppe turister forrige uke, gikk vi nesten 
rett på en flokk med 10-12 ville elefanter. 
Litt av et syn, sier han.

Kerala er kjent for te- og kaffeplantasjer, 
og denne morgenen er sarikledde kvinner 
for lengst i gang med å plukke teblader og 
fylle sekkene. Over neste høyde ligger en 
åker av ferdigplukkede kaffebønner som et 
teppe over landskapet.

En gjeng med skolebarn løper etter oss i 
det vi sykler forbi et lite nabolag. Vi stopper 
og spør om å få fotograferer dem. 

– Picture, please, hyler smårollingene og 
skaper seg for fotografen.

Det er stor stas å se seg selv på den lille 
skjermen på kameraet, og plutselig er hele 
nabolaget ute for å snakke med oss. En 
skjeggete nordmann på to hjul er ikke daglig 
syn her i Wayanad. 

– Jeg elsker livet her oppe. Det er avslap-
pet, men samtidig spennende. Men vi må 

videre, det er mer å gjøre. Kom kamerat, 
smiler Nidhin og viser vei gjennom landsby-
en og tilbake til utgangspunktet.

Snart skal vi slappe av på bambusflåten 
mens fuglelivet presenterer seg selv. 

Hele Kerala er en grønn, rolig og vennlig 
stat – området Wayanad er det i en ekstrem 
variant. Det er godt å vite at det ikke alltid 
er så langt å reise for å komme seg utenfor 
allfarvei. ■

Fra fredelig ferd på bambusflåte og rolige sykkelturer 
utenfor allfarvei - til dyreliv og tretopphytter. Wayanad er 

stedet for aktive opplevelser i naturlig skjønnhet.
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J 40 meter til værs er du kongen på haugen, 
og deler uteområdet med apekatter og fau-
na. Bungalowene på bakkenivå er heller ikke 
de verste stedene å tilbringe en ettermiddag 
med en bok, eller bare ved å lytte til natu-
rens musikk. Dette er India som du ikke har 
sett det for deg, fritt for mennesker og støy 
– fullt av frisk luft og endeløs natur.

MYSTISK. – Wayanad er Keralas minst 
kjente distrikt, og det har fortsatt en mystisk 
aura over seg. Det er ikke så lenge siden folk 

var litt redde for å komme hit, i frykt for at 
om de kjørte inn i den ville skogen, så ville 
de kanskje ikke komme ut igjen, sier Gopala 
Krishnan som er sjefen ved Vythiri Resort.

Dette er nemlig hjemmet til legender, pre-
historiske ruiner, mystiske huler, tett jungel 
med vakre turstier – og sparsom bebyggelse. 
Transportetappen fra kystbyen Calicut har 
tatt et par timer på en bratt og svingete vei, 
til 1000 m.o.h., helt på grensen til delstaten 
Karnakata i nord og Tamil Nadu i øst. 

– Det er ikke sikkert du kommer deg ut 

heller, man da er det nok av fri vilje, smiler 
Krishnan og viser oss inn i en luksuriøs 
bungalow hvor vi har alt vi trenger. Det 
betyr at det ikke finnes noen TV.

– Underholdningen er utendørs, forklarer 
han.

UTENFOR ALLFARVEI. For ornitologer 
er balkongen det reneste paradis. Resorten 
er dessuten både lærerik og informativ 
hva gjelder forholdet mellom menneske 
og natur. I likhet med svært mange andre 
overnattingssteder og turistrelaterte steder i 
Kerala er bærekraftig drift nøkkelord.

Etter en natt oppslukt av jungelen i fantas-
tiske omgivelser med fullstendig avslapning 
som viktigste aktivitet (dette er stedet hvor 
du faktisk får leste den boka du har spart 
på!), er det på tide å rive seg løs fra Vythiris 
eventyrverden. Wayanad er nemlig stedet 
for aktiviteter, og før sola er på sitt høyeste 
skal vi på sykkeltur blant teplantasjer og 
krydderhager med selskapet Muddy Boots. 
De tar turister ut på eventyrlige turer på to 
hjul, men også ned stille elver med bam-
busflåte eller til fots til toppen av regionens 
høyeste fjell; Chambra Peak på 2100 meter.

VIKEPLIKT FOR ELEFANTEN. – Det 
er ekstra spesielt å sykle rundt i Wayanad. 
Mange av innbyggerne har knapt sett en 


