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  SWED-ASIA TRAVELS  
   

                           

 PÅ ROYAL ENFIELD I INDISKA HIMALAYA 
 

 
 
Dag 01.  Delhi – Bagdogra - Mirik, Indien  

Vi anländer Delhi på morgonen och flyger vidare samma dag med inrikesflyg till Bagdogra 

där Swed-Asia Travels lokala representant Mr. Oshan Lepcha möter upp på flygplatsen med 

en fullt utrustade motorcyklar. Därefter på motorcykel till distriktet Darjeeling och staden 

Mirik (1,642m höjd). Det tar cirka två timmar från flygplatsen innan ni kommer fram till 

hotell i Mirik för övernattning. 
 

   
 

Dag 02.  Mirik till Darjeeling (via Sukhiapokhri & Lepchajagat)  

Den här dagen åker ni från Mirik på motorcykel till Darjeeling, en transportsträcka som tar 

cirka 2,5 timmar. Efter vägen stannar ni och dricker te vid te-fabriken Gopadhara.  

Övernattning på hotell i Darjeeling 

 
Dag 03.  Halv dags stadsrundtur i Darjeeling 

Idag besöker ni bland annat Himalayan Mountaineering Institute, Padmaja Naidu Zoological 

Park samt det japanska templet. Efter lunch en utflykt till vattenfallet vid Barbotey Rock 

Garden. Platsen ligger 10 km från själva staden. Kvällen fri för egna aktiviteter. Vi 

rekommenderar ett kvällsbesök på egen hand till torget och den vackra Nightingale Park. 
Övernattning på hotell 



Swed-Asia Travels  ♦  Storgatan 28, Strängnäs  ♦  tel: 0152-181 82  ♦   
www.swedasia.se  ♦  reslust@swedasia.com 

     
 

 
Dag 04.  Tiger Hill därefter vidare till Gangtok, Sikkim  

Väckning klockan 05.00. Med motorcykel till Tiger Hill för att där uppleva soluppgången. 

Besök på klostret Ghoom. Tillbaka till hotellet för frukost. Utcheckning från hotellet därefter 

med motorcykel till staden Gangtok i Sikkim. Från Darjeeling till Gangtok är sträckan 

ungefär 100 Km och med motorcykel tar det cirka 4-5 timmar. Ni kör utmed floden Teesta 
och passerar flera stora te-odlingar. I Gangtok checkar ni in på hotell. Efter lunch tar 

eskorten er till Dro Dul Chorten för att där få en gedigen insyn i Gangtok – Tibetology. 

Övernattning på hotell i Gangtok 

 

Dag 05.  Gangtok stadsrundtur 

Idag har ni en heldags stadsrundtur i Gangtok. Ni startar från utsiktsplatsen Tashi View 
Point Ganesh tok, därefter till klostret Enchey. Efter lunch besöker ni klostret Rumtek en 

viktig plats för tibetanska pilgrimer. Rumtek anses vara en kopia av klostret Tsurphu i 

Tibet. Kvällen fri för egna aktiviteter.  

Övernattning på Hotell 

    

 
 

Dag 06.  Gangtok - Lachen  

Efter frukost kör ni med motorcykel till Lachen. Ni kör genom små byar och grönskande 
dalar och pinjeskogar tills ni kommer fram till Shinghik varifrån man har en vidunderlig 

utsikt över världens tredje högsta berg Kanchenjunga (8,586m högt) Lunch efter vägen.  

Ett kortare stopp vid vattenfallet Vimnala. Ankomst till Lachen sen eftermiddag.  

Övernattning på hotell i Lachen 

 

Dag 07.  Lachen till Chopta- dalen därifrån vidare till Lachung 
Tidigt på morgonen kör ni till Thangu Village (4,100m höjd). Den högt belägna byn bebos av 

tibetanska nomader och landskapet är alpint med frusna sjöar och floder. Från Chopta kör 

ni tillbaka ner till Lachen för lunch. Efter lunch fortsätter ni till Lachung via Chungtang. 

Lachung är en annan avlägsen by där tibetaner och Bhutiafolket från norra Sikkim lever 

tillsammans bland snöklädda berg, rhododendronträd, vattenfall, varma källor och betande 
jakar. Platsen ligger nära tibetanska platån. 

Övernattning på hotell i Lachung 
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Dag 08.  Lachung rundtur- Yumthang, Zero Point. 

Idag kör ni till Yumthang-dalen, här växer sällsynta alpina växter. Avståndet från Lachung 

till Ymesamdong (höjd 4,725m) är 30 kilometer. Platsen kallas även för Zero Point eftersom 

den ligger nära tibetanska gränsen. Det är en av de högsta farbara vägarna i Sikkim. Hela 

dalen här är snötäckt från januari till mars och rhododendron blommar mellan april och 
maj. Ni besöker de varma källorna i Sulphur vilka anses ha medicinsk positiv påverkan på 

människor. Lunch på hotellet i Lachung. Kvällen fri, men passa gärna på att besöka klostret 

i Lachung. 

Övernattning på hotell i Lachung 

 
Dag 09.  Lachung - Gangtok via Katao-dalen  

Efter frukost checkar ni ut från hotellet. Den här morgonen skall ni besöka en helt 

oexploaterad dal i norra Sikkim, Katao-dalen. Det tar cirka 2-3 timmar att ta sig upp och 

ner till Katao med motorcykel. Därefter tar det cirka 6 timmar vidare till dagens slutmål 

Gangtok. 

Övernattning på hotell i Gangtok 
 

 
 

Dag 10.  Gangtok till Kalimpong 

Frukost- därefter till Kalimpong - en äventyrlig resa som tar cirka 3-4 timmar. Sträckan är 

115 kilometer och vägarna smala och krokiga. 

Incheckning på hotell 

 
Dag 11.  Kalimpong stadsrundtur.  

Hel dags stadsrundtur. Klostret Dupin, Mangal Dham, Morgan house, Thongsa Gompa, 

Hanuman temple och mycket mer står på programmet. 

Övernattning på hotell i Kalimpong 

 
Dag 12.  Kalimpong – Bagdogra – Flyg till Delhi 

Färden nerför från bergsstationen Kalimpong till Bagdogra tar cirka 4 timmar. Ni möts på 

flygplatsen av vår lokala agent där motorcyklar återlämnas. Därefter eftermiddagsflyg till 

Delhi. 

Övernattning på hotell i Delhi 

 
Dag 13.  Delhi – Transfer till flygplats och hemresa… 
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KONTAKTA SWED-ASIA TRAVELS FÖR INDIVIDUELLT PRIS UTEFTER TIDPUNKT 
FÖR DIN RESA, ANTAL RESENÄRER, ANTAL RRESDAGAR OCH DETALJER I 
SKRÄDDARSYTT PROGRAM! 
 
 
I RESAN INGÅR NORMALT  

01. Royal Enfield Clasic 350cc motorcykel  

02. Ankomst och avlämning vid flygplatser 

03. Alla rundturer enligt program 

04. Boende i dubbelrum på mellanklasshotell 11 nätter med frukost och middag  

05. Eskortservice jeep med chaufför Dag 01 i Bagdogra till Dag 12. 
06. Jeepchaufförens kostnader, mat, boende, bränsle, parkeringskostnader. 

07. Expertmekaniker på motorcyklar medföljer i jeep från Dag 01 i till Dag 12. 

08. Bränsle för motorcykel under hela resan samt reservdelar 

09. Fordonsavgifter för motorcykel under resan 

10. Extra värmeelement på de hotell som ligger på höga höjder  
11. Engelsktalande guide. 

12. Inträde till Gorumara nationalpark + safari 

13. Samtliga inträden på kloster eller liknande under hela resan.  

14. Tillstånd för att besöka/vistas i Sikkim 

15. Lokala skatter 

 
 

INGÅR INTE 

Visum till Indien 

Reseförsäkring 

Avbeställningsskydd 
Luncher 

All måltidsdryck 

Lunch och middag i Delhi 

Dricks, personliga utgifter som tvätt, telefon etc.. 

 

 
HOTELL 

Mirik – Hotell Jagjet eller liknande 

Darjeeling- Hotel Sanderling eller liknande 

Gangtok – Hotel Mist tree Mountain eller liknande 

Lachen – Himalayan Residency Lachung eller liknande 
Lachung – Himalayan Resideny Lachung eller liknande 

Kalimpong – Park Hotell , Kalimpong  

Delhi – Taj Princess eller liknande 

 

 

 


