SWED-ASIA TRAVELS

”Gudarnas boning Tibet”

Foto: Swed-Asia Travels - Utmed resvägen i Tibet…
DAG 01.
KATHMANDU NEPAL – KERUNG, TIBET
Ni hämtas tidigt på morgonen upp från angiven plats, t.ex ert hotell för start på vår resa.
Resan går i Jeep med egen chaufför ut ur Kathmandudalen, uppför slingrande, klättrande vägar och
utmed grönklädda bergväggar mot Tibets (Kinas) gräns. Bitvis är vägen mycket smal, i dåligt skick och
svårframkomlig p.g.a. ras från sluttningarna och skador efter kraftiga regn. Framme vid gränsen sker
omfattande gränskontroll, tull- och immigrationsformaliteter. Här måste dokument om er resrutt uppvisas
och era tillstånd liksom bagage kontrolleras. (Bl a får inga bilder på Dalai Lama föras in i Tibet).
På tibetanska sidan av gränsen väntar er tibetanska bil med er nya chaufför. Resan vi arrangerar i Tibet
sker i egen bil/chaufför samt egen guide, där sightseeing och entréer ingår under hela vistelsen.
Övernattning på Guest House i Kerung, Tibet
DAG 02.
KERUNG – SHEGAR
Dagsetapp 380 km / högsta höjd 5050m / Övernattning 4.350 m höjd
Vägen i Tibet fram till Lhasa håller mycket god standard, den är bred och asfalterad i Kinas led av att
modernisera Tibet. Dagens etapp tar er snabbt upp på höga höjder - ni befinner er på världens högsta
bergsplatå och blickar nu ut över det fascinerande tibetanska landskapet. Ni passerar idag Lalung pass på
över 5000 meter höjd. Vid klart väder ser ni här, på håll världens högsta berg Mt Everest (8.848m), liksom
berget Cho Oyu.
Övernattning på hotell
DAG 03.
SHEGAR - SHIGATSE
Dagsetapp 244 km / högsta höjd 5.220 m / övernattning på 3.900 m höjd
Resan fortsätter över Himalayas vidder och fram genom Tibets landsbygd där ni passerar flertalet byar.
Byar och bebyggelsen på landsbygden utmed vägen till Lhasa har de senaste åren moderniserats av
kinesiska myndigheten, men den fantastiska naturen, vidderna och upplevelsen av att vara på ”världens
tak” kvarstår som tidigare… Ni kör över Pang La (5.120 meter högt) där platsen vid klart väder erbjuder en
utsikt över flera höga toppar som Mt Makalu, Lhotse och Mount Everest, alla över 8000 meter. Ni passerar
resans högsta pass Gyatchu La på 5.200 meters höjd. Ni känner av att luften är tunn… mycket tunn.
Utmed vägen gör ni ett besök i Shakya Monastery.
Övernattning på Manasarover Hotel, eller liknande
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DAG 04.
SHIGATASE – GYANTSE
Dagsetapp 90 km / övernattning på 3.950 m höjd /
Till staden Shigatse kom den kände svenske äventyraren och forsknings-resanden Sven Hedin första
gången år 1908. Här besöker ni Panchen Lamas imponerande kloster Tashilhunpo. Panchen Lama är näst
efter ”ämbetet” Dalai Lama den viktigaste inkarnationen inom den tibetanska buddhismen. Ni gör även ett
besök på stadens lokala marknadsplats. Framme i Gyantse besöker ni Kumbum Stupa & Phalkor kloster.
Övernattning på Hotel Yeti eller liknande i Gyantse
DAG 05.
GYANTSE – LHASA
Dagsetapp 261 kilometer / högsta pass 5010m / övernattning 3.650 m höjd /
En resdag fylld av starka upplevelser när ni passerar snöklädda berg och djupa glaciärsjöar. De höga
passen är Karo La (5010 m) och Kamba La (4794 m). Ni gör stopp ovanför de vackra sjöarna som Yamdrok
Lake och kör även utmed den tibetanska livlinan floden Brahmaputra (Yarlung Tsangpo).
Framme i Lhasa checkar ni in på hotell. Lhasa har i snabb takt utvecklats till en modern kinesisk stad.
Den gamla tibetanska stadsdelen Bharkor har kraftigt krympt… men där möter ni traditionellt klädda
tibetaner som vandrar i s.k. khoras = heliga varv/slingor, samtidigt som de ”mumlar” religiösa mantran
och snurrar aktivt med sina bönesnurror. Övernattning på hotell i Lhasa
DAG 6-7.
LHASA 02 dagar med egen guide (3650 meters höjd)
Två dagar i Lhasa med omnejd. Er bil hämtar er/lämnar av vid hotellet och ni besöker; Jokhang Templet
som är tibetanernas heligaste byggnad, basarerna vid Barkhor torg, Potala Palatset Dalai Lamas vinterbostad. Drepung- & Sera kloster, samt Norbulinka Dalai Lamas sommarbostad.
Övernattning på hotell i Lhasa

Bilder; Potala, Sera kloster, Barkor i Lhasa - Foto: Swed-Asia Travels
DAG 08.
Transfer och flyg till Kathmandu, eller kanske egen fortsättning…
Utcheckning från hotellet i Lhasa.
Pris framtages individuellt beroende av tidpunkt för resan. – Hör med oss om pris!
Ingår normalt i kostnaden för vårt arrangemang
* Alla beskrivna transporter i Tibet i egen bil (Toyota Land Cruiser) med egen chaufför
* Samtliga övernattningar i hotell 3+ inkl frukost
* I Tibet igår daglig frukost (eller omfattning av måltider enligt önskemål och bokning)
* All sightseeing med privat lokalguide (engelsktalande)
* Entréer vid all bokad sightseeing, kloster, monument
* Visum för Tibet samt ”Tibet Travel Permit”.
* Konsultation, rådgivning och information av Swed-Asia Travels.
* Information på svenska om resan, kulturen och platser ni besöker.
* Information på svenska om religion (tibetanska buddhismen) och förutsättningar för resa i Tibet.
* Erbjudande om individuellt informationsmöte hos Swed-Asia Travels i Strängnäs.
Kostnader som tillkommer på resan;
* Lunch och middagar i Nepal och Tibet
* All måltidsdryck
* Fotoavgifter (varierande) för fotografering inne i kloster i Tibet
* Visum till Nepal. Anskaffas till bästa pris på Kathmandu flygplats vid din ankomst.
* Reseförsäkring, avbeställningsförsäkring
* Kostnader för oförutsedda händelser som kan uppstå vid landras, jordskalv, politiska oroligheter etc.
* Dricks till guider och chaufförer
* Dricks till bärare på hotell
* Personliga utgifter som telefon, internet, minibar, tvätt etc…
* Annat än angivet under ”ingår i resan”, och som fastställs i samband med din bokning.
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