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Bhutan ”drakens land” - landvägen från Indien 
 

 
Foto; Buddha View Point, Thimphu 

 
BHUTAN - det lilla kungadömet i Himalaya väcker hos sina besökare känslor av mystik och 
förundran… Du möter en säregen kultur, ett storslaget landskap, liksom en ödmjuk befolkning 
med genuint bevarade traditioner.   
 
Vi tar oss fram bland historier om forntida kungar, gudar och reinkarnationer i de mest säregna 
religiösa former. På smala och krokiga vägar färdas vi utmed Himalayas grönklädda bergsväggar 
liksom utmed forsande floder där böneflaggor vajar för vinden. Tidig gryning ger oss magnifika 
vyer med soluppgång över snöklädda bergstoppar. Över bergspass där karavanstigar tidigare var 
enda vägen fram tar vi oss mot centrala Bhutan där Gyangte är vårt slutmål. Vi deltar i munkars 
kvällsmässa och lyssnar till mångtusenåriga texter från Buddhas tid, får en inblick i en unik 
kultur och utanför Paro antar vi utmaningen att ta oss upp till ”Tigernästet”; Taktsan Monastry 
beläget högt upp på en klippa. 
 
Bhutan är ”lyckans land” där bruttonationallyckan mäts istället för bruttonationalprodukt. 
Bevarandet av den unika kulturen och landets orörda natur har hög prioritet. De flesta invånare 
följer strikt den (ursprungligen ”tibetanska”) buddhismens påbud och avstår från att både jaga 
och fiska. Samtliga höga berg är heliga och bergsklättring är förbjudet. Många av landets 
tätbevuxna bergsområden är fortfarande outforskade med områden där Himalayabjörn, 
snöleopard och tiger har sina fästen. 
 
Den här resan tar dig till Bhutan landvägen från Indien. Du kombinerar din vistelse i ”Drakens 
land” med ett ”strandhugg” i Indien där du besöker Old Delhis myllrande gränder och Sikhernas 
heliga tempel. Vi färdas fram landvägen till Bhutans gräns genom områden av Indiska teodlingar 
och gör ett exklusivt besök på en byskola i norra Västbengalen.  
 
Välkommen på vår spännande resa! 
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Den indiska byskolan ”Kjell Borneland Academy”           Gränsportalen in till Bhutan, från Jaigaon, Indien 
Foton; Swed-Asia Travels 
 
Dag 01.     4/10  Ankomst till Delhi, Indien  
Vi landar i New Delhi på morgonen där Swed-Asia Travels färdledare väntar med buss för 
transport till hotell i distrikt Karol Bagh, New Delhi. I området finns livliga gator med myllrande 
gatuförsäljning blandat med butiker och varuhus. Här handlar indierna själva och priserna är 
oslagbara jämfört med i turiststråken. Efter vila och lunch tar vi oss ut med cykelrickshaw 
genom trånga basargator i Old Delhi, samt besöker Gurdwara; Sikhernas heliga tempel. 
Övernattning  Hotel Taj Princess eller liknande, New Delhi  
 
Dag 02.     5/10 Flyg; Delhi - Bagdogra + bil till Jaigaon (gränsstaden till Bhutan) 
Tidig frukost och transport till inrikesflygplatsen för morgonflyg till Bagdogra (ca 2,5tim flyg). 
Framme i Bagdogra väntar bilar som tar oss till staden Jaigaon (ca 5-6 timmar). På slingrande 
vägar tar vi oss fram utmed teodlingar, floder, gröna bergsluttningar, över broar och genom byar.  
Vi gör stopp för lunch utmed vägen.  
Övernattning 02 nätter Hotel Ibis, Jaigaon (fem minuters gångväg från Bhutans gränsportal) 
  
Dag 03.     6/10 Gränsstaden Jaigaon (Phuentsholing på Bhutans sida) 
Den indiska byskolan ”Kjell Borneland Academy” inbjuder oss på förmiddagen till besök där 
skolbarn och etniska folkgrupper förberett dans, sång och tal exklusivt för oss. Skolan med ca 
50 elever står under Swed-Asia Travels ”beskydd” med olika fadderprojekt sedan 2007. Vi ser oss 
omkring, pratar med lärare & rektor samt möter skolbarnens familjer. På kvällen anordnas 
exklusivt för oss ett ”grillparty” av familjen som driver skolan. 
Övernattning Hotel Ibis, Jaigaon, Indien 
 
Dag 04.     7/10 Jaigaon, Indien - Thimphu, Bhutan (179 km /ca 5-6 tim) 
Staden Jaigaon delas mellan två länder med tydlig landsgräns. Vid gränsportalen, där den lokala 
befolkningen från båda sidor dagtid kan passera, byter staden namn. På indiska sidan heter 
staden Jaigaon och på Bhutans sida heter ”samma” stad Phuentsholing. 
På morgonen tar vi oss först till immigration på den indiska sidan för att ”checka ut” ur Indien 
och kör därefter in i Phuentsholing (Bhutan) för att med pass och visum där registrera oss på 
immigrationsmyndigheten. Så äntligen befinner vi oss inne i ”lyckans land” och fortsätter färden 
(ca 6 timmar) till Thimphu. Väl framme gör vi ett stopp vid ”Buddha View Point” där den 51 meter 
höga Buddhastatyn överblickar dalen, innan vi anländer vårt hotell. Thimphu är Bhutans 
huvudstad och landets enda egentliga stad med flera gator fulla av kommers. Här finns 
historiska platser, butiker och marknader, samt numera även diskotek, Internetcaféer och 
biografer. (TV introducerades i landet år 1999). Den för Bhutan så karaktäristiska 
byggnadsstilen och färgsättningar på hus ser vi nu överallt, liksom kvinnor traditionellt klädda i 
”kira” och männen i ”gho”. Städer och byar i Bhutan kretsar ofta kring en ”dzong”, en 
klosterborg (ursprungligen försvarsanläggning) vilket inhyser både religiös- och civil 
administration. 
Övernattning 02 nätter på Hotel i Thimphu, Bhutan 
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Dag 05.        8/10 Thimphu (2.320 m ö h) 
En full dag sightseeing i Thimphu. Vi börjar morgonen med ett besök till National Memorial 
Chorten; en stupa byggd 1974 till minne av landets tredje kung Jigme Dorje Wangchuck även 
kallad ”the father of modern Bhutan” som lät flytta huvudstaden från Punakha till Thimphu. Vid 
stupan följer vi strömmen av buddhister och går tre varv runt stupan ”för vår goda karma”. 
 
Vi fortsätter till ”the National Libery” med ovärderliga buddhistiska manuskript och ”Thangkha 
painting school” med landets unika och välbevarade konst- och religionshistoria.  
På”Traditional Medicine Institute” får vi en inblick i hur traditionell örtmedicin tillverkas och en 
annan höjdpunkt för dagen är stadens fascinerande textilmuseum.   
Övernattning på Hotel i Thimphu 
  

     
   Memorial Chorten, Thimphu               Dochula Pass (3.050m)               Interiör Punakha Dzong 
 
Dag 06.     9/10 Thimphu - Gangtey  3.120 möh.   
Tidigt på morgonen går resan via Wangduphodrang på slingrande väg österut mot centrala 
Bhutan och vårt slutmål, byn Gangtey. En lång och vacker resdag där vägen kantas av 
terrassodlingar, floder, vattenfall, bergspass och vackra dalar. Vi stannar för fotografering vid det 
3.050 meter höga Dochu La passet där böneflaggor vajar för vinden. Vid klart väder ges här en 
fantastisk vy över Himalaya med snöklädda toppar på mellan 6.500 -7.500 meters höjd 
(inklusive Bhutans högsta topp Gangar Punsum 7.571 m). I Bhutan är höghöjdsklättring 
förbjudet då alla höga bergstoppar anses som heliga och skall bevaras orörda. 
 
I den lilla byn Gangtey besöker vi ”Gangtey Monastry” grundat 1613 där den nuvarande Abboten 
Kunzang Pema Namgyal är den nionde reinkarnationen av dess grundare Pema Lingpa. Klostret 
tillhör Nyingmapa-grenen inom den ”tibetanska buddhismen”. Inne i klostersalen tar vi del av 
munkarnas kvällsmässa och lyssnar till mångtusenåriga texter från Buddhas tid. I skymningen 
leder Laman mässan där unga munkar läser Buddhas texter i takt till dova trumslag .. 
Efter avslutat klosterbesök traskar vi i mörkret, i skenet av våra ficklampor, tillbaka till hotellet 
där vi intar vår middag. 
Middag och övernattning på hotell i Gangtey (enkelt hotell) 
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             Byn Gangtey, Centrala Bhutan                                                 Klostret i Gangtey 
 
Dag 07.     10/10 Gangtey via Punakha till Paro  2.280 m ö h.  (188 km/ 7-8 tim) 
Vi startar tidigt och hela dagen går åt till en lång, vacker och innehållsrik bilresa till Paro. Vi 
stannar till i Punakha som under 300 år, fram till 1955 var landets huvudstad.  
 
I Punakha besöker vi det tidigare regeringsfästet; Punakha Dzong vackert beläget mellan de två 
floderna Pho Chhu (male river) och Mo Chhu (female river). Det vackra fortet har eldhärjats fyra 
gånger, skadats i en jordbävning 1897 och översvämmats flera gånger av flodmassor från 
smältande glaciärer. Idag är Punakha Dzong restaurerat enligt det ursprungliga skicket från 
1600-talet. (Här är dresskoden för att komma in; hel-långa ärmar och byxor/kjol till fotknölarna) 
 

 
Foto Swed-Asia Travels: Punakha Dzong 

 
Efter en lång dag av upplevelser anländer vi till Paro och checkar in på hotell för vila. 
Övernattning 02 nätter på hotell i Paro 
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Dag 08.    11/10 Paro    
Idag gör vi en ansträngande men upplevelserik vandring upp till Taktsang Monastery (the Tigers 
Nest) som för vissa kanske är resans höjdpunkt, eller utmaning... Med bil kommer vi till Satsam 
Chorten därifrån vi har en brant vandring uppför ca en timma för att nå platsen för bästa vy och 
fotografering (och ett enkelt kafé). Den som vill nå enda fram till klostret har ytterligare ca en 
timmes vandring fram (sträckan upp till kaféet kan den som vill rida ponny).  
 
”Tigernästet” är dramatiskt uppfört på en tvär klippbrant 1,200 meter ovanför Parodalen, och 
uppfört år 1684. Den ursprungliga grottan som klostret byggdes omkring användes enligt 
sägnen som meditationsgrotta av mystikern Padmasambhava (Guru Rimpoche) som 
introducerade buddhismen till Tibet och Bhutan. Padmasambhava (betyder ”Lotusfödd”) var en 
buddhistisk lärare som anses vara grundare av nyingma-skolan inom den ”tibetanska 
buddhismen”. I Bhutan är Guru Rimpoche en centralfigur i buddhismen och ses avbildad i de 
flesta kloster. Klostret eldhärjades år 1998 men är nu återuppbyggt i sitt originalutförande.  
 

     
           Foto: Swed-Asia Travels ”Tigernästet”, Paro                              Paro Dzong och guide 
 
Efter lunch besöker vi Ta Dzong byggt 1656 som ett runt utsiktstorn men sedan 1967 landets 
nationalmuseum. Därifrån promenad till Paro Dzong uppfört 1646 som försvar mot en eventuell 
invasion från Tibet. Klostret överblickar majestätiskt hela dalgången och erbjuder en vacker vy 
över området. 
Övernattning på hotell i Paro 
 
Dag 09.     12/10 Flyg Paro - Delhi, Indien 
Dagarna i Bhutan är nu över och efter frukost flyger vi tillbaka till New Delhi, Indien. Åter i Delhi 
väntar vår bil för tranport till hotellet. Vi har dagen för egna promenader och shopping liksom 
förberedelser för morgondagens hemresa.. 
Övernattning på Hotel Taj Princess eller liknande, Karol Bagh New Delhi 
  
Dag 10.    13/10 Delhi – Hemresa 
Tidig avresa till flygplatsen för incheckning. Ankomst till Sverige samma dag. 
- slut på program -   

 

 

10 dagar landarrangemang i Indien & Bhutan:  
PRIS SEK: 31.800:- Per person 
(Flygbiljett Sverige - Delhi - Sverige tillkommer till separat kostnad, ca 6500-7000:- ) 
 
Swed-Asia Travels reser i små grupper, med max 10 deltagare! 
 
 
Forts.. 
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INGÅR I INDIEN 
* Transfer från och till flygplats 
* 02 nätter i dubbelrum med frukost på Taj Princess Hotel eller liknande i New Delhi 
* Cykelrickshaw i ”Old Delhi” + besök till Sikhernas heliga tempel 
* Flygbiljett Delhi - Bagdogra 
* Transport med bil Bagdogra - Jaigaon (5-6 tim) 
* 02 nätter med frukost på Hotel Ibis i Jaigaon 
* Besök på byskola med uppträdanden 
* ”Familjärt grillparty” i Jaigaon den 6/10 
  
TILLKOMMER; 
Internationell flygbiljett Sverige – Delhi – Sverige, tillkommer till separat kostnad.  
Tillägg för enkelrum (dubbelrum för eget bruk) 
Avbeställningsförsäkring, reseförsäkring 
 
INGÅR INTE I INDIEN 
Lunch och middagar 
Måltidsdryck  
Visum till Indien 
Personliga utgifter för shopping, tvätt, internet, telefon etc.. 
 
INGÅR I BHUTAN 
* 05 nätter på hotell i dubbelrum 
* Samtliga måltider (frukost/lunch/middagar ) 
* Alla transporter med bil + chaufför + bränslekostnader 
* Dricksvatten under bussresorna/transporter i Bhutan 
* Licensierad engelsktalande guide under hela vistelsen i Bhutan 
* Alla inträden till olika sevärdheter 
* Internationell flygbiljett Paro - Delhi  
* Transfer till flygplats i Paro 
* Samtliga tillstånd & visum för Bhutan 
* Svensk färdledare under 10 dagar i Indien & Bhutan 
  
INGÅR INTE I BHUTAN:  
Dricks till guide och chaufför 
Måltidsdryck  
Personliga utgifter för shopping, tvätt, internet, telefon etc.. 
 
 
 
Swed-Asia Travels välkomnar dig med intresse för kultur och religion, annorlunda miljöer och 
dig som fascineras av den natur vi kommer att möta under den här resan. Den officiella 
religionen i Bhutan är Drugpagrenen (en nyare gren av Kagyuskolan inom den tibetanska 
buddhismen) med särskild vikt på yoga, meditation och tantriska texter.  
Som resenär bör du ha förståelse för att eventuella, oförutsedda men nödvändiga förändringar 
plötsligt kan uppkomma längs vägen. Indien & Bhutan kan ibland vara besvärliga och obekväma 
destinationer att ta sig fram i samtidigt som det ger en glimt av fascinerande civilisationer och 
ett dramatiskt bergsland som är svårt att finna. Få människor har ännu besökt Bhutan, och 
Indien ses alltid som ett säreget och komplicerat resmål när man befinner sig på landsbygden. 
Det du behöver för denna resa är ett öppet sinne, tålamod och inse att ingenting är omöjligt… 
 
Att resa i Bhutan är fortfarande mycket speciellt. Landet har en enda internationell flygplats, 
inga tåg och ett glest vägnät som började byggas 1960 med indiska medel som ett led i Indiens 
bistånd och en säkerhetspolitisk gardering gentemot Kina. De geografiska förutsättningarna i 
Bhutan omöjliggör snabba transporter och snitthastigheten för fordon ligger mellan 30-40 km/h. 
Undantaget är den relativt nya väg som byggts mellan Paro och huvudstaden Thimphu. 
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Bhutan anses av många ha Asiens vackraste arkitektur och landets frimärken är världsberömda 
för sin magnifika design. Nationalsporten är bågskytte och kanske passar någon traditionell 
bågskyttetävling in på vår resväg...   
 
Som besökare i Bhutan är kravet att alla transporter, hotell och arrangemang i god tid i förväg är 
bokade och betalda. I den höga kostnaden turister betalar för arrangemang i Bhutan avsätts en 
fast del (bestämd av Bhutans turistministerium) till landets hälsovård- och skolutbildning. Alla 
kostnader för tillstånd, turistskatt och visum ingår i Swed-Asia Travels arrangemang. Inhemsk 
licensierad guide finns alltid med i våra arrangemang.  
 
Swed-Asia Travels rekommenderar resenärer till Bhutan en normal hälsokontroll av hjärta och 
lungor innan avresa från Sverige. Ingen sjukvård likt europeisk standard finns att få i Bhutan. 
 
Välkommen till en garanterad annorlunda resa! 
 
 
 

 

Bhutan markerat ovan i rött  
 

 
 

 


