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            ”Åskdrakens land” Bhutan 
med strandhugg i Kathmandu & New Delhi 

  
Historiska Kathmandudalen - Thimphu - Trongsa – Gangtey – Paro - Delhi 

 

 
Taktsang Monastery (”Tigernästet”) utanför Paro 

 
BHUTAN – ett kungadöme i Himalaya som väcker känslan av mystik hos sina besökare. Du 
möter en fascinerande och säregen kultur, en unik arkitektur, ett storslaget landskap och ett 
folk i harmoni. Bevarandet av Bhutans orörda natur har hög prioritet och de flesta invånare 
följer strikt den buddhistiska religionens påbud. Landets inhemska namn är Druk Yul vilket 
betyder "drakens land". På vår resa mot de centrala delarna av Bhutan tar vi oss fram över 
bergspass, utmed floder och genom dalar omgivna av de outforskade ”Black Mountains”.  
I Bhutan vajar böneflaggor, vardagen präglas av andlighet och dina upplevelser är unika. 

  
Bhutan har som enda land i världen flyttat fokus från ständig tillväxt och bruttonationalprodukt 
– till bruttonationallycka! Inget projekt genomförs utan att först försäkra sig om att det leder till 
ökad bruttonational-lycka för befolkningen. Utvecklingsprojekt måste gå igenom en 
kvalitetssäkringsprocess som baseras på -1) Hållbar utveckling – 2) bevarandet och utvecklande 
av kulturella värden – 3) bevarandet av den biologiska mångfalden och naturen – 4) god styrning 
av landet. 
 
Vi gör resan i kombination med Kathmandudalen i Nepal för sightseeing bland flertalet UNESCO-
listade världsarv och avslutar med ett kort strandhugg i New Delhi i Indien inför vår hemresa. 
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Dag 01.    18 okt Ankomst till Kathmandu, Nepal  

Vi landar på Kathmandu Tribhuvan International Airport och utanför terminalen väntar personal från 
Swed-Asia Travels lokalkontor för transport till hotell. Huvudstaden Kathmandu har ända in i våra dagar 

behållit sin säregna karaktär med ett myller av trånga gränder där guden Shivas tempel och heliga 

skulpturer kantar gator och torg. Med gatuhandel, tempel, ritualer och inte minst det färgstarka folklivet 

är Kathmandu en udda och omtumlande upplevelse. 

 

 
UNESCO världsarv; Kathmandu Durbar Square, Pashupatinath tempel, Swayumbhunath stupa 

 

Under eftermiddagen startar vår sightseeing i det historiska Kathmandu. Vi tar oss till den 2000 år gamla 

helgedomen Swayambhunath med omkringliggande hindutempel och buddhistiska monument högt 
beläget med en fantastisk utsikt över hela Kathmandu dalen. (många trappsteg på området) och till 

Kathmandu historiska centrum ”Durbar Square” med sina eleganta trappstegsformade religiösa byggnader 

och ”Kumaritemplet”. Här bor världens enda levande gudinna, Kumari, som av alla nepaleser är en viktig 

och högt aktad person, en reinkarnation sprungen ur sägner från en ”svunnen tid”. 

Övernattning på Thamel Hotel eller liknande i Kathmandu, 02 nätter 

 
Dag 02.    19 okt Kathmandu 

Vi besöker idag Pashupatinath, hinduernas heliga tempelområde och begravningsplats. Få platser kan 

mäta sig i de upplevelser och den mystik vi konfronteras med på den heliga platsen. Intill floden Bagmati 
River sker ritualer och öppet synliga kremeringar av döda kroppar under dygnets alla ljusa timmar där 

sörjande familjer, närgångna apor och åskådare samlas. I Nepal är döden och ålderdomen lika naturligt 

och självklart som livet själv! Här vistas flertalet heliga män (”hindu Sadhus”) på tempelområdet där 

Guden Shiva härskar. Templet är sedan 1979 ett UNESCO världsarv.  
 

Vi besöker Patan (även nämnd som Lalitpur eller Yala) känd för sina kulturarv inom konst och hantverk. 

Platsen grundades troligen redan på 300-talet före Kristus, under Kiratdynastin, och har över 1200 olika 

buddhistiska monument, listade som UNESCO världsarv. 

Övernattning Thamel Hotel i Kathmandu 

 
Dag 03. 20 okt Kathmandu – Paro Bhutan - Thimphu 
På morgonen har vi transfer till Kathmandu flygplats för flyg med Druk Air till Paro i kungadömet Bhutan. 

Flygresan ger oss en fantastisk panoramavy över snöklädda Himalaya med åtta av världens tio högsta 

toppar ”inom räckhåll” som Mt. Everest, Mt. Kanchanjunga, Mt. Makalu och Mt. Chomolhjari.  

Efter immigration och visumformaliteter på Paro flygplats möts vi av vår lokala representant för transport 

ca två timmar till landets huvudstad Thimphu, där vi checkar in på hotell.  

I Bhutan öppnar sig för oss en ”magisk och stillsam atmosfär”... Vi gör samma dag en intressant 
sightseeing i Thimphu med vår lokala guide. 

 

   
       Foton Swed-Asia Travels - Paro flygplats                           National Memorial Chorten i Thimphu 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturarv
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hantverk
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BHUTAN - Vi landar i Paro vackert beläget i en dalsänka där landets första flygplats stod färdig 1983.  
Paro är landets andra största stad med endast ca 20 000 invånare (finns ingen pålitlig folkräkning). Du 
märker snart att du befinner dig på en annorlunda plats… I ett led att bevara landets traditioner är alla 
statlia- och offentliganställda traditionellt klädda i Gho (den manliga dräkten) respektive Kira (kvinnliga 

dräkten). Det ligger inget skräp utmed gator eller i dikeskanter. Bhutans städer och byar är små och kretsar 
kring en ”dzong”, en vit och röd klosterborg med guldförgyllt eller tegelrött tak. De inhyser både religiös- och 
civil administration för staden eller distriktet men var ursprungligen försvarsanläggningar. I Bhutan är 
endast dalgångar bebyggda och befolkade. I enorma skogsområden över landet är bebyggelse och skogs-
avverkning förbjudet i enlighet med att bevara landets unika natur. Fotografier på den högt aktade 
kungafamiljen (Wangchuck-dynastin) finns ofta synliga. Den nuvarande kungen övertog tronen efter sin far 
som abdikerade 2006. Den tidigare kungen (den fjärde i dynastin) avvecklade själv absolut monarki innan 
han överlämnade tronen till sin son som därefter banat väg för demokratin som är under utveckling.  
 

Vi besöker Tashichhodzong; sommarresidens för Bhutans högste munk, regeringsfäste, och där den 

kungliga tronen finns. National Memorial Chorten; en stupa byggd 1974 till minne av landets tredje kung 
Jigme Dorje Wangchuck även kallad ”the father of modern Bhutan” då han flyttade huvudstaden 

från Punakha hit till Thimphu. Vi besöker ett nunnekloster, ”Thangkha painting school” och Art Gallery 
med landets unika och välbevarade konst- och religionshistoria.  

Övernattning på hotell i Thimphu 

 

    
                Thimphu Dzong                                                                       Traditionellt iklädda Gho och Kira.. 

 

Dag 04.      21 okt  Thimphu - Trongsa, via Wangduphodrang och två höga pass (ca 6 tim) 
I gryningen går resan vidare österut på slingrande väg utmed terrassodlingar, genom vackra dalgångar och 

utmed floder till staden Trongsa i centrala Bhutan. Vägen klättrar uppåt och vi passerar det 3,050 meter 

höga Dochu La-passet där mängder av böneflaggor vajar för vinden. Startar vi tidigt ges här vid Dochu La 

möjlighet till en magnifik soluppgång över Himalayamassivet med snöklädda toppar på mellan 6500 - 

7500 meters höjd. Bhutans högsta berg Mt. Gangar Punsum (7,571 m) är världens högsta berg som inte är 

bestiget. I Bhutan är bergsbestigning (klättring) förbjudet då alla berg anses heliga, och där naturen inte 

skall exploateras för turismen. 

 

   
                   Dochula Pass (3.050m)                                               Trongsa Dzong 
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Efter vårt stopp vid det höga passet går det nedför till subtropisk zon där apelsiner, bananer och kaktus 

växer. Området är mycket bördigt där bönder får tre skördar per år. (viktigaste grödan här är ris och chili). 

Vi gör stopp för lunch i Wangduphodrang och innan vi når dagens slutmål passerar vi ännu ett högt pass; 
Pelela Pass på 3,351 m. När vi närmar oss Trongsa ser vi på håll stadens magnifika citadel Trongsa Dzong 

från 1647, vi är då framme vid porten till centrala Bhutan... Dalen vi nu befinner oss i har fler mindre 

byar, vackra ängar, hjordar av betande jakar och området är känt för sitt rika fågelliv.  

Övernattning på hotell i Trongsa 

 

Dag 05.    22 okt Trongsa - Gangtey  43km / ca 3 tim 
Vi besöker Trongsa Dzong som anses vara det mest ståtliga klostekomplexet i Bhutan, innefattande 23 

tempel och byggt 1647 av Shabdrung Ngawang Namgyel som ett mästerverk i arkitektur, och besöker 

därefter det kungliga muséet. Platsen var för de forna handelskaravanerna porten mellan väst och öst. 

Efter lunch vänder vi tillbaka västerut (åter via Pelela pass) till Gangtey som ligger vackert beläget i en 

öppen dalgång. Från mitten av november till mitten av februari övervintrar här mängder av svarthalsade 

tranor (grus nigricollis) som till våren tar sig tillbaka över Himalayas höga höjder för att tillbringa sin 

sommar i Tibet och Yunnan, Kina. Tranan med sin intelligens, frihet, balans och skönhet har en viktig roll 
i Bhutans många legender, sagor och folksånger. 

 

I Gangtey besöker vi ”Gangtey Gompa” grundat 1613, där den nuvarande Abboten Kunzang Pema Namgyal 

är den nionde reinkarnationen av dess grundare Pema Lingpa. Klostret tillhör Nyingmapa-grenen inom 

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. 

Övernattning på hotell i Gangtey 

 

    
             Byn Gangtey, Centrala Bhutan                                                 Gangtey Gompa 

 
Dag 06.     23 okt  Gangtey - Paro  (188 km/6-7 tim) 

Vi startar gärna i gryningen för att uppleva en soluppgång där solen kastar sina glittrande strålar mot de 

snöklädda topparna och där ”the black mountains” ligger i förgrunden som ett mörkt täcke. Vi har en lång 

men intressant och vacker bilresa till Paro där vi gör intressanta stopp utmed vägen.  

Framme i Paro checkar vi in på hotellet och om tiden medger gör vi en kort stadstur.  

Övernattning på hotell i Paro 

      
Dag 07.)    24 okt Paro 

Vi tar oss till landets kanske mest kända landmärke; Taktsang Monastery (the Tigers Nest). Med bil 

kommer vi till Satsam Chorten varifrån vi vandrar uppför ca 1,5 timma till utsiktsplats för bästa vy och 

fotografering (här finns ett kafé). Denna första etapp kan även göras på ponny. För att fortsätta 

vandringen ända upp till klostret återstår drygt en timmas tuff ”hike” och upplevelsen är värt mödan. 

”Tigernästet” är dramatiskt uppfört på en tvär klippbrant 1,200 meter ovanför dalen och uppfört år 1684. 

Den ursprungliga grottan som klostret byggdes omkring skall ha använts som meditationsgrotta av 
mystikern Padmasambhava (Guru Rimpoche). Klostret eldhärjades år 1998 men är nu återuppbyggt i sitt 

originalutförande. (I klostret och grottan är fotografering förbjuden). 

 

Padmasambhava (betyder ”Lotusfödd”) var en buddhistisk lärare som anses vara grundare av nyingma-

skolan inom den ”tibetanska buddhismen”. I Bhutan är Guru Rimpoche en central figur i buddhismen.  



 

SWED-ASIA TRAVELS   ♦   Storgatan 28, Strängnäs   ♦   Tfn: 08-345 786, 0152-181 82 

www.swedasia.se   ♦    reslust@swedasia.com 

   
     Paro sightseeing                       möte med jak utmed resvägen              soluppgång över Himalaya  

 
Efter lunch fortsätter vi till Paro Dzong; uppfört år 1656 som ett runt utsiktstorn och som sedan 1967 är 

landets nationalmuseum. Vi besöker Kichu Monastery, ett av de äldsta klostren i Bhutan som sägs vara 

byggt av Tibets första buddhistiska kung Songtsen Gampo år 659. Songtsen Gampo övergick till 

buddhismen genom sina två hustrur som båda var Buddhister (en från Nepal och en från Kina) och har en 

stor roll för buddhismens spridning i Himalayaregionen. 

Övernattning på hotell i Paro 

 
Dag 08.    25 okt Flyg från Paro till New Delhi, Indien 

Dagarna i Bhutan är nu över och efter frukost har vi transport till flygplatsen för flyg till Indien. Återigen 

upplever vi vy över ”världens tak” med Himalayamassivet och flertalet av världens högsta toppar.  

 

När vi landar i Delhi väntar våra fordon som tar oss till inbokat hotell. 

Delhi med sina idag cirka 20 miljoner invånare är Indiens huvudstad och har existerat som stad i över tre 
tusen år. Old Delhi byggdes under 1200-1300-talet av dynastin Tuglag. New Delhi byggdes under 1910-20 

talet sedan den brittiska kolonialmakten beslutat att flytta huvudstaden hit från Calcutta. Delhi består än 

idag av två tydligt separerade delar; Old Delhi med smala gränder, basarer, tempel, moskéer och andra 

historiska monument. New Delhi är däremot en modern stad, symmetrisk ritad som en trädgårdsstad av 

de brittiska arkitekterna Lutyens och Sir Herbert Baker 1931.  

 

Vi har under eftermiddagen en kortare stadsrundtur i Delhi och förbereder och därefter för hemresa. 
Övernattning på Hotell i Karol Bagh, New Delhi  

 

Dag 09.    26 okt  Delhi - Hemresa 

Transfer till Delhi flygplats därifrån vårt flyg avgår ca 10.00  

Vår resa är över där vi hoppas ni har många fantastiska minnen med hem… 

- Slut på program –  
 

 

   
    ”Världens tak” sett från flyget till/från Bhutan                                Padmasambhava (Guru Rimpoche) 
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Swed-Asia Travels 

 
 

* PRIS LANDARRANGEMANG BHUTAN: 32.800:- per person 
Flyg Sverige – Kathmandu / New Delhi – Sverige tillkommer (vi bokar gärna) 
 
Antal deltagare: 6-10 personer 
 

INGÅR I KOSTNAD FÖR LANDARRANGEMANG 18 – 26 oktober 2019: 
* Flygtransfer i Kathmandu, Paro och New Delhi 

* Hotell med frukost i Thamel, Kathmandu, del i dubbelrum 

* Hotell i genuin bhutanesisk stil i Bhutan, del i dubbelrum 

* Daglig frukost, lunch, middag i Bhutan 

* Egna transporter/fordon, med egen chaufför i Nepal, Bhutan, Indien 
* Hotell med frukost i Karol Bagh, New Delhi, del i dubbelrum 

* Transport, angiven sightseeing och entréer under vistelsen i Nepal 

* Transport, angiven sightseeing och entréer under vistelsen i Bhutan 

* ”Hike till tigernästet” utanför Paro (och om så önskas Ponny första delen) 

* Transport och sightseeing under resans sista dag i Delhi 

* Lokal engelsktalande guide under sightseeing i Nepal och Bhutan 
* Svenska färdledare i Nepal, Bhutan, Indien (Tina Höijer, Swed-Asia Travels) 

* Visum, avgifter, tillstånd för inresa och vistelse i Bhutan (färdigställs i god tid före resa, vi informerar) 

* Flygbiljett Kathmandu – Paro 

* Flygbiljett Paro – New Delhi 

* Samtliga vägskatter, hotellskatter 
* Reseinformation och personlig konsultation av Swed-Asia Travels i Sverige 

* Erbjudande om informationsträff hos Swed-Asia Travels i Strängnäs inför avresa 

 

 

INGÅR INTE I KOSTNADEN: 

* Flygbiljett Sverige – Kathmandu, samt New Delhi – Sverige (vi bokar/rekommenderar gärna) 
* Visum till Nepal (25USD vid ankomst till Kathmandu flygplats) 

* Visum till Indien (e-visa ca 80USD. Ett krav före avresa från Sverige) – Vi informerar mer. 

* Enkelrum 3.800:- 

* Måltidsdryck i Nepal, Bhutan, Indien 

* Luncher och middagar i Kathmandu eller i Delhi 
* Avbeställningsförsäkring 

* Reseförsäkring 

* Vaccinationer 

* Andra måltider än nämnda, minibar på hotellen, tvätt, tele/internet utöver fri wifi 

* Dricks till våra chaufförer, dricks till guide i Bhutan 

 
 

Geografiskt läge Bhutan 

     

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:LocationBhutan.svg

