KINA-TIBET-NEPAL
Följ med Phoenix på en intressant och fascinerande resa till
området kring Himalayas toppar.
Vi reser längs hissnande serpentinvägar och djupa raviner
med vyer som nästan får oss att
tappa andan. I Beijing, mittens
rikes huvudstad, upplever vi den
storslagna kinesiska muren och
i den gamla kejsarstaden Xian
förundras vi av den mäktiga Terrakottaarmén. Med tåg färdas
vi sedan längs världens högst
belägna järnväg till det undangömda Tibet, ett land av antik
buddhistisk kultur, hundra år
gamla kloster och unikt vacker
ökenterräng. Vår resa avslutas
så i Nepals huvudstad Kathmandu där nutid och medeltid möts
och det fullkomligen kryllar av
världsarv.
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Dag 1: Resa till Kina
Flyg till Beijing. Måltider ingår ombord
på långflygningen.
Dag 2: Beijing
Ankomst till Kinas huvudstad Beijing.
På flygplatsen möts vi av vår lokala
representant och åker till hotellet för
incheckning. I kvällningen samlas vi
till en välkomstmiddag. Övernattning i
Beijing. (Middag)
Dag 3: Beijing
Efter frukost beger vi oss ut på landsbygden och reser med buss upp bland
bergen och kan snart se hur den Kinesiska muren, detta sägenomspunna
mästerverk, ringlar sig fram över berg
och dal. Ett måste för alla kinarese-

närer! Eftermiddagen spenderas i de
gamla konstnärskvarteren. Vi gör även
ett fotostopp vid den olympiska arenan
eller fågelboet som det också kallas. I
kvällningen får vi möjlighet att strosa
omkring i barkvarteren vid Sichahai.
Övernattning i Beijing. (Frukost och
lunch)
Dag 4: Beijing
Dagen inleds med en utflykt till det vid
Kunmingsjön vackert belägna Sommarpalatset, som under den varma
årstiden var sommar- och semestertillflykt för kejsarna och kejsarinnorna.
Vi fortsätter så till Himmelens tempel
som ligger i södra Beijing. Under dynastitiden kom kejsaren hit för att be om
goda skördar för det kommande året.
Vi får så tid att strosa runt på marknaden Yashow. Där finns det mesta
att köpa och för den som är bra på att
pruta kan det också bli billigt. Övernattning i Beijing. (Frukost och lunch)
Dag 5: Beijing - Xi'an
Vi kliver ombord på det moderna
snabbtåget till Xi'an på morgonen och
njuter av en avkopplande resa på ca 4

timmar. Xi’an, som i över hundra år var
världens största stad, har ett kejserligt förflutet då staden under namnet
Chang’an var säte för några av den
kinesiska historiens främsta dynastier.
I Xi'an gör vi ett besök på en marknad
för medicinalörter. Övernattning i Xi'an.
(Frukost och lunch)
Dag 6: Xi'an
En av resans höjdpunkter står på
agendan för dagen. 1900-talets största
arkeologiska fynd, den 8 000 man
starka Terrakottaarmén. Det är en stor
upplevelse att få vandra runt bland alla
dessa unika terrakottaskulpturer och
få höra historien bakom kejsar Shi Huangdis försök att skapa sig odödlighet.
Vi fortsätter så med en visit vid den
Lilla Vildgåspagoden där vi får ta del av
kinesisk skuggboxning, Tai Chi Chuan. I
kvällningen ges tillfälle att ströva runt i
de gamla stadsdelarna. Övernattning i
Xi'an. (Lunch)
Dag 7: Xian – Xining – Golmud
Vi far idag till flygplatsen för att flyga
till Xining och efter lunch beger vi oss
till tågstationen för att gå ombord på
den legendariska tågresan mot Lhasa
i Tibet. Vi färdas över karga landskap
över Qinghai-platån. Vi reser i första
klass och övernattar i fyrbäddskupéer.
Övernattning ombord på tåget. (Frukost och lunch)
Dag 8: Golmud – Lhasa
Tidig ankomst till Golmud och vidare över människotomma vidder på i
genomsnitt 4 000 m höjd. Vi passerar
Kunlun-passet där japaner och kineser
utkämpade stora strider 1939 och vi
ser den första bron över Yangtzefloden.
Här uppifrån Qinghai-Tibet högplatå kommer Kinas tre största floder;
Yangtze, Huanghe och Langcang. När vi
passerar resans högsta punkt, Tanggula, är vi uppe på 5 072 meter. Tågen

är utrustade med syrgasmasker om så
skulle behövas. Vi ser Nyainqentangra
Shan, ett bergsmassiv med toppar
på över 7 000 meter. Vi reser så över
Chogtse-passet och på eftermiddagen
ankommer vi till Lhasa för transfer till
hotellet. Övernattning i Lhasa.

Dag 9: Lhasa
Lhasa „gudarnas plats“ beläget på 3
700 möh. Staden kallas även „stad i
solsken“ med sina 305 soldagar per år.
Vi besöker Tibets viktigaste helgedom,
Jokhang, dit pilgrimer vallfärdar från
hela Himalaya-regionen. Vi vandrar
även längs Barkhorkoran, den pilgrimsled som löper kring Jokhang. Potala,
Dalai Lamas vinterpalats och världens
främsta exempel på klassisk tibetansk
arkitektur är en av höjdpunkterna på

resan. Övernattning i Lhasa. (Frukost
och lunch)
Dag 10: Lhasa
Vi inleder dagen med ett besök vid
Lhasas enda nunnekloster där vi får
uppleva ett litet men mycket välordnat
och prydligt kloster. Strax utanför Lhasa
ser vi så Seraklostret; från början ett
statligt kloster som utvecklats till en av
tusentals munkar bebodd klosterstad.
Tid ges sedan till egna strövtåg bland
Lhasas gränder och prång. Övernattning i Lhasa. (Frukost och lunch)
Dag 11: Lhasa – Gyantse – Shigatse
På morgonen reser vi med buss längs
Yarlung Zangbofloden, eller Brahmaputra, och njuter av det spektakulära
landskapet. Vi färdas på smala serpentinvägar upp till Kamba-Lapasset, beläget på 4 794 meters höjd, ovanför sjön
Yamdrok Yamtso, som är belägen på 4
400 meters höjd och omges av höga,
snöklädda toppar. Jakar och annan
boskap betar på de omgivande grönskande alpängarna. Den gnistrande
snön, den klarblå himlen och det gröna
gräset skapar tillsammans ett fantastiskt panorama! Via Karo-lapasset, på 5
045 meter når vi Gyantse med sitt gyllene tempel, Palkhor, och Kumbumstupan, Tibets största byggnad och ett av
de främsta exemplen på tibetanska
chortens, stupor. Gyantse var tidigare
en viktig knutpunkt på karavanvägen
till Indien och här färdades karavaner
med handelsmän, brittiska spioner och
soldater fram och tillbaka på vägen till
Lhasa. Övernattning i Tibets näst viktigaste stad Shigatse. (Frukost och lunch)
Dag 12: Shigatse – Dingri
Dagen inleds med en visit vid Tashil2

hunpoklostret, säte för Panchen Lama,
den näst viktigaste inkarnationen i
den tibetanska buddhistiska hierarkin,
innan vi fortsätter till foten av Shigatsefortets ruiner där det dagligen hålls
en hantverksmarknad. På vägen vidare
njuter vi av vackra vyer av de mäktiga
snöklädda topparna i fjärran. Övernattning i Dingri. (Frukost och lunch)
Dag 13: Dingri – Zhangmu
Vi fortsätter idag vår resa längs ArnikoHighway som sägs vara en av världens
vackraste vägar. En klar dag kan vi få
fina vyer av Himalaya när vi passerar
över Tong-La-passet på 5 200 meters
höjd. I kvällningen ankommer vi i

gränsstaden Zhangmu. Övernattning i
Zhangmu. (Frukost och lunch)
Dag 14: Zhangmu – Kathmandu
Vi reser till Kodari där vi passerar över
gränsen till Nepal. Här byter vi fordon
och klarar av tullformaliteterna innan vi
fortsätter till huvudstaden Kathmandu
där vi checkar in på vårt hotell för övernattning. Övernattning i Kathmandu.
(Frukost och lunch)

templet och arkeologiska museet. På
eftermiddagen finns det tid till egna
strövtåg. Övernattning i Kathmandu.
(Frukost)
Dag 16: Hemresa från Kathmandu
Transfer till flygplatsen för hemresa
till påstigningsorten. Måltider ingår
ombord på långflygningen.

Dag 15: Kathmandu
Vi gör en stadsrundtur till fots omkring
Durbar torget med sina över 50 helgedomar, tempel och palats. Vi reser
sedan till Patan där vi ser det gyllene

AVRESA

HEMKOMST

AVRESEORT

PRIS

Flygbolag

2020-05-06

2020-05-21

Stockholm/Göteborg/Köpenhamn/Oslo

31 900 kr

Turkish Airlines

2020-06-17

2020-07-01

Stockholm/Göteborg/Köpenhamn/Oslo

31 900 kr

Turkish Airlines

2020-09-16

2020-10-01

Stockholm/Göteborg/Köpenhamn/Oslo

31 900 kr

Turkish Airlines

2020-10-14

2020-10-29

Stockholm/Göteborg/Köpenhamn/Oslo

31 900 kr

Turkish Airlines

* Pristillägg 1 000 kr för avresa från Göteborg, Göpenhamn och Oslo
Priserna är baserade på kända kostnader och valutakurser 2019-07-02. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt för
omkastningar i programmet.
Allt detta ingår i priset:
Flyg till Beijing och Hemresa från Kathmandu
Alla flygskatter
Snabbtåget Beijing - Xi’an
Inrikesflyg Xi’an - Xining
Tågresa Xining - Tibet (Lhasa)
Hotell i delat dubbelrum med frukost
En övernattning i fyrbäddskupé ombord på tåget
Måltider enligt program
Alla utflykter inkluderat entréer enligt program
Lokala engelsktalande guider
Svensktalande reseledare

Ingår ej i resans pris:
Visum till Kina
Dricks till lokalguider och chaufförer ca USD 70 totalt per
person
Bokning:
Tel 031 - 14 77 33 E-post: bokning@phoenixtravel.se
www.phoenixtravel.se

Kan beställas mot tillägg:
Enkelrum 6 000 kr (ej på tågresan)
ERV avbeställningsskydd 6 % av resans pris
ERV reseförsäkring 730 kr
Betalas på plats:
Visum till Nepal: 25 USD

Phoenix Travel, Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg, 031-14 77 33, info@phoenixtravel.se, www.phoenixtravel.se
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