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En resa i Buddhas fotspår 
 

INDIEN OCH NEPAL (Lumbini) 
 

 
Vi besöker platser för Buddhas (Siddharta Gautama) födelse – upplysning – Buddhas död (lånad bild) 

Babyn i bilden ovan: Enligt sägnen rese sig den nyfödda gossen upp och gick sju steg framåt där en 
lotusblomma slog upp ur varje fotspår innan han återgick till att vara en ”normal baby”. Modern hade under 
sin graviditet haft ”sanndrömmar” om att hennes barn skulle bli en ”stor man för hela världen”. 

 
Den här resan vänder sig till dig som har ett intresse av att i en avkopplande atmosfär besöka 
några av de platser Buddha själv vistades på och som därefter blivit viktiga besöksmål för 
buddhister och andra personer som är intresserade av buddhismen.  
 
Fram till Buddhas tid (ca år 500 f Kr) följde majoriteten av Indiens innevånare den vediska 
traditionen. Den buddhistiska filosofin började spridas längs Gangesslätten i Indien efter 
Buddhas död. Platserna vi besöker är bland annat Buddhas födelseplats Lumbini i Nepal - Bodh 
Gaya i Indien där Buddha blev upplyst - Saranath där Buddha gav sin första undervisning efter 
sin upplysning – och Kushinagar där Buddha senare avlider. Utöver ovan nämnda platser 
besöker vi även New Delhi, Varanasi, Vashali, Nalanda och Rajgir.  
 
Svensk färdledare (Tina Höijer) från Swed-Asia Travels medföljer under hela resan. På samtliga 
platser har vi lokala guider som är mycket kunniga på Buddhismens helgedomar.  
Resan innehåller inga fysiska strapatser som till exempel vistelser på höga höjder, i tunn luft, 
värkande ben, hunger eller andra utmaningar vilket vanligtvis är förknippat med pilgrimers 
långa fotvandringar till fjärran mål.  
 

Välkommen på en annorlunda resa med inre och yttre upplevelser! 
Möjligheter till yoga och meditation finns på flera platser under resan. 
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DAG 01.  14/4  ANKOMST INDIEN - Ankomst till Indira Gandhi Airport, New Delhi 
På flygplatsen i Delhi väntar Swed-Asia Travels medhjälpare för transport till hotell. Efter lunch 
besöker vi Mahatma Gandhi museum, Sikhernas heliga tempel, samt gör en kortare tur med 
cykelrishaw i Old Delhi.  
Delhi är med sina 12 miljoner invånare Indiens huvudstad och har existerat i över tre tusen år. 
En del av den gamla staden kallades tidigare för Tuhlakbad och ligger fem kilometer från 
centrum. Staden grundades på 1300-talet av dynastin Tuglag.  
 
New Delhi byggdes under 1910 - 20 talet sedan britterna beslutade att flytta huvudstaden hit 
från Calcutta. Idag består Delhi av två tydliga separata delar; Old Delhi med sina typiska 
orientaliska kvarter, smala gränder, basarer, tempel, moskéer och historiska monument. New 
Delhi är däremot en modern stad, symetriskt ritad 1931 som en vacker trädgårdsstad av de 
brittiska arkitekterna Lutyens och Sir Herbert Baker. 
Övernattning på Hotell La Affair 
 

Dag 02.    15/4 DELHI – NATTÅG TILL GORAKPHUR 
Från Delhi reser vi med nattåg mot delstaten Uttar Pradesh och staden Gorakphur.  
Gorakphur ligger vid floden Rapti och har cirka 700 000 invånare. Gorakphur ligger 65 kilometer 
söder om den nepalesiska gränsen dit vi anländer nästa morgon med tåg. 
Övernattning på tåg.  
 
DAG 03.    16/4    GORAKPUHR – TILL LUMBINI (NEPAL) 
Vid ankomsten till tågstationen i Gorakphur hämtas vi upp av vår buss som tar oss vidare till 
gränsen mot Nepal.  Efter pass och visumformaliteter kör vi vidare till Lumbini där vi gör en 
guidad tur till bland annat Lord Buddhas födelseplats, tempel och kloster.  
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     Lumbini                                             Maya Devi templet                utgrävningar Lumbini 

 
Lumbini är en liten stad på södra Terais slättland och finns sedan 1997 med på Unesco´s 
världsarvslista som en av de heligaste platserna i världen för buddhismen. Platsen är också ett 
viktigt bevis på att buddhister tidigt använde Lumbini som ett viktigt pilgrimscenter. Den 

restaurerade trädgården och dess omgivning har kvar många ruiner av forna kloster och stupas. 
Här finns bland annat den stora pelaren av sten som den indiska kejsaren Ashoka lät resa 250 
år före Kristus för att markera Buddhas födelseplats. 
  
En viktig plats i Lumbini är templet Maya Devi. Där finns den sten där Maya Devi födde sin son 
(Siddharta) samtidigt som hon höll taget om en trädgren. Söder om templet ser vi bassängen 
(Puskarni) som sägs vara den bassäng där Maya Devi tog sig ett bad innan hon födde sin son. 
Här vid templet finner vi lugnet i den stora trädgården som ligger skuggad av det stora lövrika 
trädet Bodhi = (den typ av träd som Buddha fick sin upplysning under). 
Övernattning på Hotell Nirvana 
 

DAG 04.   17/4 LUMBINI (NEPAL)   
I dag får du möjlighet att på egen hand ströva fritt i Lumbini, 
meditera på egen hand, utforska området och träffa 
pilgrimer från hela världen. Här kan du besöka tempel och 
kloster som olika buddhistiska skolor uppfört genom 
donationer. Förutom att upptäcka Lumbini som en religiös 
och historisk stad får du ett ypperligt tillfälle till en kulturell 
inblick i den södra delen av det vackra och exotiska Nepal. 
Övernattning på Hotell Nirvana 
 
DAG 05.   18/4 LUMBINI (NEPAL) –  

KUSHINAGAR (INDIEN) 
Tidigt på morgonen färdas vi vidare med vår buss till 
Kushinagar. Staden har tidigare kallats för Kasia eller 

Kusinara och är den plats där Buddha avled. Här får vi en 
guidad tur vid Main Stupa och templet Mahapari nirvana. 
 
Kushinagar ligger i delstaten Uttar Pradesh 51 km öster om Gorakhpur (norra Indien).  
I en fridfull och lugn skogsdunge i Kushinagar besöker vi templet Mahapari nirvana som 
uppfördes till minne av Buddhas befrielse från den ändlösa cirkeln av födelse och återfödelse.  
Här beundrar vi den 6,1 meter långa vilande Buddhastatyn vars huvud pekar åt norr. Statyn 
och den heliga platsen var länge glömd och gömd i den stora och ogenomträngliga skog som då 
bredde ut sig i området. Det var först år 1876 som Buddhastatyn grävdes fram av kinesiska 
arkeologer.  
Du kommer även här att beskåda Ramabhar Tila, resterna av den forntida stupa som utgör den 
plats där Buddha en gång kremerades. Ett Buddhistiskt, ett tibetanskt och ett kinesiskt tempel 
hör också till sevärdheterna i Kushinagar. 
Övernattning på Hotell Royal Residency 
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 Kushinagar 

 
DAG 06.    19/4 KUSHINAGAR – VAISHALI – PATNA  
Efter frukost tar vi oss med bussen till staden Vaishali. Namnet Vaishali härstammar från tiden 
då Kung Vishal härskade här. 
 
Vaishali är en liten stad i delstaten Bihar och gränsar till Nepals höga berg i norr och floden 
Gandak i väst. Staden är vackert omgivet av banan och mangoodlingar samt stora risfält.  
Fem år efter det att Buddha nådde sin upplysning i Bodh Gaya kom han till Vaishali och 
berättade om sin fantastiska och spirituella upplevelse för invånarna i staden. Det sägs att över 
84 000 människor övergick till buddhismen vid det tillfället. En av de viktigaste händelserna 
som tog sin början i Vaishali var att kvinnorna här till slut blev introducerade i Sangha.  
Dharma (Buddhas lära) och Shanga (gemenskap) är själva kärnan inom buddhismen. 
 
 

 
            Ananda Stupa                                     Buddhas aska                                  Kutagarasala Vikara 
 

Andra platser vi besöker är Shanti Stupa uppförd av Buddha Vihar society och Relict Stupa, som 
innehåller en av de åtta delar av Buddhas aska. Vi besöker en Ashoka pelare därefter går resan 
vidare till huvudstaden Patna i delstaten Bihar. 
Övernattning på Hotell Paliputra Exotica  
 

DAG 07.    20/4 PATNA – NALANDA - BODHGAYA - RAJGIR 
Från Patna – universitet Nalanda – till Bodh Gaya 
Med buss från Patna till Nalanda som under många århundraden var buddhismens kanske 
viktigaste universitet. Här finns ruiner efter 11 kloster och 5 olika tempel.  
 
Nalanda grundades ursprungligen år 427 och blev då ett centrum för buddhistisk bildning i 
Indien. Nalanda hade över 10,000 studenter och 2,000 lärare under sin storhetstid (cirka 600 -
1193 e.Kr). Universitetet var ett arkitektoniskt mästerverk och var ihopsatt av åtta enskilda 
områden; 10 tempel, meditationshallar, klassrum och parker. Här fanns ett stort bibliotek där 
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munkar kopierade böcker och dokument så att varje enskild professor kunde få sig en egen 
uppsättning. Nalanda hade även studentrum för såväl studenter som professorer.  
År 1193 plundrades Nalanda av turkiska muslimer och detta sågs som en milstolpe i den 
buddhistiska historian, då buddhismen började avta.  
 
Nalanda museum har ett stort antal historiska skrifter och intressanta föremål som grävts fram 
från ruinerna. Efter vi besökt museet reser vi vidare till Raijgir och Vulture peak, en väldig 
stenformation där Buddha undervisade vilket beskrivs i den så kallade hjärt-sutran. 
Övernattning Hotell Hokke, Rajgir. 
 
DAG 08.   21/4 BODHGAYA 
Bodh Gaya är den plats där Siddharta mediterade under ett Bodhi-träd, där Buddha kom till 
insikt, och där han blev upplyst. 
Idag gör vi en guidad tur i Bodh Gaya bland annat till det arkeologiska museet. Vi besöker även 
templet Mahabodi och Diamanttronen vid Buddhaträdet, samt den 20 meter höga 

Buddhastatyn.  
 

   
 
Platsen Bodh Gaya ger dig en intensiv andlig upplevelse där du möter massor av pilgrimer från 
hela den buddhistiska världen. Här finns det ett flertal tempel och kloster att beskåda från olika 
buddhistiska traditioner. 
 
År 2002 blev templet Mahodi i Bodh Gaya ett världsarv. Det första templet är byggt av Kejsare 
Ashoka, ca 300 f.Kr. Det nuvarande templet är byggt ca: 500 – 600 f. Kr och är en av de äldsta 
tegelstenstempel som fortfarande finns kvar i Indien. Vid templet kan man se höga sten-
formationer av lotusblommor, Buddha sittandes på väggarna i olika kroppsformationer och hans 
fotspår på olika stenar. Här symboliserar de vita, gröna och röda böneflaggorna hängandes i 
träden de sju veckor som Buddha spenderade i Bodh Gaya.   
Övernattning på Hotell Royal Residency 
 

DAG 09.   22/4 BODHGAYA – VARANASI, utflykt till Sarnath 
Tidigt på morgonen reser vi med bussen från Bodhgaya till Varanasi. Efter att ha checkat in på 
vårt hotell har vi en guidning. Staden Varanasi har drygt två miljoner invånare och ligger i 
delstaten Uttar Pradesh vid floden Ganges. Staden kallas även för Benares och Benaras. Många 
hinduiska pilgrimer kommer hit för att ta religiösa bad och för att rena sina synder vid de många 
ghats = trappsteg som ligger vid flodbanken. 
Varanasi sägs vara den äldsta, fortfarande bebodda staden i Indien och en av de allra heligaste 
städerna i världen. Den inre delen av staden är trång och rörig. Här kan man enbart ta sig fram 
till fots och gå vilse många gånger om innan man hittar rätt.  
Ungefär 10 kilometer söder om Varanasi ligger Sarnath; Platsen där Buddha höll sin första 
predikan inför sina första lärjungar efter att ha ”blivit upplyst”.  
 
Vi besöker Sarnath där vi börjar vår rundvandring på det arkeologiska museet därefter går vi till 
Hjortarnas Park där Buddha samlade sina första lärjungar. Här i parken finns rester av den 
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enorma Dhamek stupan från 500-talet. Den 34 meter höga Dhamek stupan sägs vara placerad 
på den plats där Buddha gav sin första undervisning och började sprida sitt budskap. 
Tillsammans med andra pilgrimer vandrar vi kora (heligt vänstervarv) runt stupan och mediterar 
i parken.  
Vi kommer även att besöka en annan stupa som finns i Sarnath, Choukhandi stupa, som utgör 
resterna av ett tempel uppfört till minne av platsen där Buddha träffade sina fem lärjungar.  
 

    
                             Dhamek stupa                                   Choukhandi stupa                         

 

Här finns även en stor Ashoka pelare som talar om att den stora kejsaren varit här på ett besök. 
Tidigare var pelaren omringad av fyra stora lejon men idag står stenlejonen inne i Sarnatht`s 
museum.  
Ruinerna, museet och de olika templen som vi besöker är alla inom gångavstånd från varandra.  
Övernattning Hotell Palace on Ganges, Varanasi 
 
DAG 10.     23/4 VARANASI – BÅTFÄRD PÅ GANGES 
Tidigt på morgonen (kl 05.00) gör vi en båttur på floden Ganges och beskådar alla de ritualer 
som sker utmed de heliga Ghatsen (trappsteg ner till floden). Därefter en kortare rundtur till det 
världsberömda universitetet.  
Övernattning Hotell Rivatas  
 
DAG 11.    24/4 VARANASI – FLYG TILL DELHI 
Idag flyger vi från Varanasi till New Delhi. Vid framkomsten till Delhi väntar vår lokala personal 
som tar oss till hotellet för incheckning. Eftermiddagen är fri utan program. Senare har vi vår 
avskedsmiddag på lokal restaurang. 
Övernattning på hotell La Affair 
 
DAG 12.    25/4    DELHI - HEMRESA 
Tidig frukost innan i vi tar oss till flygplatsen för hemresa. 
- Slut på program –  
 
 
 

 

PRIS FÖR RESAN SEK 27.900:- PER PERSON  
Internationell flygbiljett ingår i kostnaden 
 
 
 
 
 
Forts.. 
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I KOSTNADEN LANDARRANGEMANG INGÅR:  
* Assistans och transfer från/till flygplatser enligt program  
* Hotell (del i dubbelrum) inklusive frukost. 
* Frukost, lunch och middag ingår i Lumbini, Patna, Bodghaya och Varanasi 
* Frukost på hotell i Delhi 
* Avslutningsmiddag dag 11 på restaurang i Delhi. 
* Privat buss med engelsktalande chaufför under alla vägtransporter. 
* Engelspråkiga lokala guider på de platser vi besöker. 
* Tågbiljett 2 Klass a/c Delhi – Gorakphur (natt tåg)  
* Inrikesflyg Varanasi - Delhi 
* Samtliga entréer till monument, museum, historiska platser 
* Båtfärd på floden Ganges i Varanasi (ca 1,5 tim)  
* Bärare på järnvägsstationer, Delhi och Gorakphur  
* Svensk färdledare under resan; Tina Höijer Swed-Asia Travels 
* Service från Swed-Asia Travels lokala medarbetare i Indien 

* Vägskatter, drivmedelskostnader, parkeringskostnader  
* Chaufförens kostnader ingår under resan (måltider & övernattningar) 
* Dricks till lokala sightseeing-guider 
* Konsultation: rådgivning, information, packlista etc av Swed-Asia Travels 
* Inbjudan till informationsmöte hos Swed-Asia Travels i Strängnäs inför avresa 
  
I KOSTNADEN INGÅR INTE: 
För enkelrum tillkommer extra kostnad SEK 4.650:-   
Avbeställningsskydd  
Reseförsäkring (undersök villkor med egen hemförsäkring etc, eller kontakta oss) 
Frukost vid tågresa (nattåg) 
Luncher och middag i Delhi (förutom avslutningsmiddag) 
Ingen måltidsdryck ingår  
Visum till Indien OBS; ”multipel eller double visa” är en nödvändighet. 
Visum till Nepal (löses vid gränsstationen till Nepal: USD 25)  
Personliga utgifter som ev minibar på hotell, tvätt, telefon/internet där inte wifi är fritt. 
Eventuella kostnader för läkarbesök, mediciner, sjukhusbesök, etc. 
Dricks till servicepersonal på hotell, bärare, chaufför etc. 
 
 
 

    
                 Rester av stupan, Kushinagar                         Ruin efter Mayadevi-templet, Lumbini 
                    

                      

                                            Välkomna till Swed-Asia Travels resa i Buddhas fotspår! 


