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Vy ud over Pokhara i Nepal – denne rejse er rig på naturoplevelser.

Nepal & Bhutan - Asiens skattekammer

Rundrejse med dansk rejseleder - 15 dage

Rejs med til Nepal og Bhutan og oplev Asiens 
bjergtagende natur og kulturelle skattekammer
Når du kaster blikket på et kort over Asien, syner Nepal og Bhutan umiddelbart ikke af meget, men de to lande har masser at 
byde på. Flere af verdens højeste bjerge har til huse her, naturen skifter mellem sneklædte bjergtinder og grønne dale. Dyrelivet 
er rigt og de kulturelle skattekamre er proppet til randen. Der er masser af oplevelser på programmet og indtrykkene er mange, 
når man bevæger sig rundt i de farverige lande om det er til fods, på cykel, i jeep eller bus. 

Første stop på rundrejsen er bjergbyen Bandipur, som er et mekka for newar-kultur. Herfra rejser vi videre til Pokhara, som er 
et af turens højdepunkter. Her vil vi beundre Himalayas tinder og opleve solen kaste sit orange skær, når den stiger og går til 
ro over bjergtoppene. I Nepals mest berømte nationalpark Chitwan skal vi på safari i både kano og jeep, og vi ser forhåbentlig 
krokodiller, vilde elefanter og aber, og hvis vi er rigtig heldige måske en tiger. Chitwan byder også på fuglesafari og vandretur i 
den vildtvoksende nepalesiske jungle. 

Herfra forlader vi Nepal for en stund for at udforske Bhutan, hvor kulturoplevelserne er i fokus. Første stop er byen Paro, hvor 
vi skal besøge National Museum of Bhutan, inden turen går til hovedstaden Thimpu. I Thimpu besøger vi den imponerende 51 
meter høje buddhastatue og kører videre gennem bjergpasset Dochula. Udover en imponerende udsigt over dalene omkring 
Thimpu ser vi også de 108 små stupaer, som er opført til minde om de bhutanske soldater, der faldt under kampene mod indi-
ske oprørere i 2003. 

Et af højdepunkterne for vores rundrejse i Bhutan er, når vi vandrer op til templet Tiger’s Nest lidt uden for Paro. Templet hænger 
på en 700 meter høj klippeside og er et af de smukkeste af sin slags. Sidste stop er Kathmandu tilbage i Nepal, hvor vi blandt 
andet skal udforske byens historiske centrum, den historiske perle Bhaktapur og nyder synet af bjerget Manaslus smukke tinde.  

Vi skal også se flere af byens berømte stupaer og det store hindutempel Pashupatinath. Nepaleserne bruger templerne aktivt i 
deres hverdag, og det mærker man tydeligt på de mange troende, der vandrer rundt om templerne i bøn, mens Buddhas vagt-
somme øjne hviler på os. 

Vi ønsker jer en god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Nepal og Bhutan er skattekamre fulde af de  
 smukkeste naturoplevelser lige fra frodige grønne  
 dale til sneklædte bjergtinder og dyb jungle

•   Oplev fantastiske buddhistiske og hinduistiske  
 templer, som både er en fryd for øjet og sindet

•   Kom en tur langt ind i den nepalesiske jungle og  
 møde eksotiske dyr og farvestrålende fugle

!

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Afrejse fra Danmark.  
 Vi flyver fra Københavns Lufthavn først på aftenen. 

Dag 2.  Kathmandu - Bandipur.  
 Vi ankommer til Kathmandu omkring middag lokal tid. Her spiser vi  
 frokost, før turen går videre til Bandipur, som er et mekka for newar- 
 arkitektur. 

Dag 3.  Bandipur - Pokhara. Vi starter dagen med en byvandring i Ban- 
 dipur. Bagefter kører vi til Pokhara, som ligger blot 35 kilometer fra  
 Himalaya. Vi nyder udsigten til de store bjerge fra robåde og ser sol- 
 nedgang over bjergtinderne. 

Dag 4. Pokhara, den fantastiske natur.  
 Vi kører op i bjergene fra morgenstunden for at se solen stige op over  
 Himalaya. Vi tager turen tilbage til dalen på cykler og bruger eftermid- 
 dagen på en byvandring i Pokhara. 

Dag 5.  Pokhara - Chitwan.  
 Vi forlader Pokhara og kører til Chitwan Nationalpark. Vi besøger en  
 tharulandsby og ser solen gå ned over Chitwan og Raptifloden.

Dag 6.  Chitwan National Park.  
 I dag er der naturoplevelser på menuen. Vi starter dagen med en tur  
 i kano, hvor vi spejder efter krokodiller. Efter et besøg på Elephant  
 Breeding Center skal vi ind i junglen til fods. Om eftermiddagen kører  
 vi i jeep endnu længere ind i junglens dyb. 

Dag 7. Chitwan National Park - Kathmandu.  
 Vi tager på fuglesafari fra morgenstunden, inden vi igen vender   
 næsen mod Kathmandu. Busturen byder på smukke naturomgivelser. 

Dag 8. Kathmandu - Paro - Thimpu.  
 I dag rejser vi til Bhutan. Første stop er Paro, hvor vi blandt andet skal  
 på National Museum of Bhutan, hvor vi bliver klogere på bhutansk  
 kunst og kultur. Næste stop er hovedstaden Thimpu.

Dag 9.  Thimpu - Punakha.  
 Første besøg er hos den 51,5 meter højde buddhastatue ved  
 Buddha Point. Vi kører over bjergpasset Dochula, som både byder på  
 panoramisk udsigt og et historisk mindesmærke. Dagen slutter i  
 Punakha. 

Dag 10. Punakha.  
 Vi cykler gennem byen til Punakha Dzong, som er byens administra- 
 tive center, hvor vi får en guidet tur. Efterfølgende besøger vi Punak- 
 has lange hængebro og slutter dagen af med at besøge et spæn- 
 dende buddhistisk tempel.

Dag 11.  Punakha - Thimpu - Paro.  
 På vejen til Paro gør vi et stop i Thimpu, hvor vi besøger deres post- 
 hus og en papirfabrik. Sidst på eftermiddagen kører vi til Paro Town,  
 hvor der blandt andet vil være mulighed for at shoppe.

Dag 12. Paro, Tiger’s Nest.  
 Vi starter dagen med en flot vandretur til Tiger’s Nest, som er Bhu- 
 tans mest spektakulære tempel placeret på en klippeside. Eftermid- 
 dagen bruger vi på at prøve Bhutans nationalsport bueskydning og  
 dart, og vi får lov at prøve en bhutansk nationaldragt. 

Dag 13. Paro - Kathmandu.  
 I dag skal vi tilbage til Nepal. Vi starter med tempelbesøg. Vi skal  
 se to af Kathmandus vigtigste templer. Først hindutemplet Pashupa- 
 tinath og senere den buddhistiske stupa Boudhanath. 

Dag 14.  Kathmandu, sightseeing.  
 Første besøg på en tætpakket dag er Monkey Temple, hvor det vrim- 
 ler med vilde aber. Næste punkt på dagsordenen er det historiske  
 centrum Patan Durbar Square og Bhaktapur, som begge var et af de  
 tre oprindelige kongeriger i Kathmandudalen. 

Dag 15.  Hjemrejse og ankomst Danmark.  
 Vi kører i lufthavnen efter morgenmad og er hjemme i København  
 sidst på aftenen.

Bandipur - Pokhara - Chitwan 

- Kathmandu - Thimpu 

- Punakha - Paro - Kathmandu
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Vi bor i den lille maleriske by Bandipur i Nepal, der ligger i ca. 1000 meters højde. 
Indbyggerne her er newarer – de oprindelige beboere i Kathmandudalen. 

Fra en sejltur på den billedskønne Phewa Lake har vi udsigt til svimlende høje bjerge.

Nepal & Bhutan - Asiens skattekammer
15 dage

Dag 1. Afrejse fra Danmark 

Vi flyver med Turkish Airlines og forlader Køben-

havns lufthavn først på aftenen. På Turkish 

Airlines er der god benplads og et omfattende 

underholdningsprogram i de private skærme i 

sæderne, som findes på alle flyets klasser. Mad 

og drikkevarer er naturligvis gratis om bord.

Dag 2. Ankomst til Kathmandu - Bandipur
Vi ankommer til Kathmandu omkring middag, 

og allerede på turen fra lufthavnen til byens 

centrum mødes vi af den farverige nepalesi-

ske kultur. Vi spiser frokost i Kathmandu, inden 

vi kører videre til Bandipur. På den ca. 5 timer 

lange bustur kan vi først nyde synet af det travle 

Kathmandu og senere hen små landsbyer, hvor 

vi får et kig på nepalesernes hverdag. 

Naturen er en af Nepals helt store attraktioner, 

og busturen giver os rig mulighed for at læne 

os tilbage og nyde frodige grønne dale, bjerg-

toppe og ikke mindst Trishulifloden, som løber 

langs Prithvi Highway, som vi følger et langt 

stykke vej. Prithvi Highway er en af Nepals 

største færdselsårer, og der er nok at kigge på, 

når oksekærrer, cyklister, motorcykler og tungt 

læssede fodgængere glider forbi vinduerne. 

Ud på eftermiddagen når vi den lille bjerg-

landsby Bandipur, som har omkring 15.000 

indbyggere. Bandipur ligger på en bjergside 

i 1000 meters højde og var oprindeligt han-

delsby for rejsende fra Tibet og Indien og er 

derfor rig på kulturelle oplevelser. 

Indbyggerne i Bandipur er newarer, som er 

den oprindelige befolkningsgruppe i Kath-

mandudalen, og de har været med til at præge 

området både historisk 

og kulturelt. Vi spiser 

middagen sammen på 

vores hotel. 

Dag 3. Bandipur, 
byvandring - Pokhara
Vi får en tætpakket 

dag med masser af 

spændende oplevelser. 

Vi starter dagen med 

byvandring i Bandipur. 

Vi håber på klart vejr, for så kan man nyde 

udsigten til Annapurnabjergene og toppen af 

Manaslu, der er blandt de ti højeste bjerge i 

verden, og som vi lægger vejen forbi senere 

på turen. 

Vi bruger nogle hyggelige timer på at gå rundt 

i den bilfri by og nyde newar-arkitekturen, som 

er kendetegnet ved sit specielle murværk og 

detaljerede træudskæringer. Samtidig er Ban-

dipur et mekka af templer og buddhistiske hel-

ligdomme, som vi vil kigge nærmere på. 

Efter en hyggelig tur gennem byen kører vi 

videre til Pokhara, som ligger i en dal i cirka 

800 meters højde og har en fantastisk udsigt 

til Himalaya, der kun befinder sig omkring 35 

kilometer fra byen.  

Pokhara grænser op til søen Phewa Lake, 

hvor vi vil bruge eftermiddagen i robåde. Vi er 

omgivet af svimlende høje bjerge, som spejler 

sig i søens overflade og den fro-

dige natur, som er så særlig for 

Nepal. Efter sejlturen kører vi gen-

nem små landsbyer op i bjergene, 

hvor vi vil gå en halv times tid til 

World Peace Pagoda. 

Templet er en klassisk nepalesisk 

stupa, hvilket betyder hvidkalket 

og udsmykket med gulddetaljer og 

svajende farverige bedeflag. Kom-

bineret med den blå himmel og 

bjergtoppene i baggrunden er den 

et endnu mere betagende syn. Her nyder vi 

solnedgangen og den panoramiske udsigt over 

Annapurna, Pokhara og Phewa Lake. Vi slutter 

dagen med middag på vores hotel.

Dag 4. Pokhara, Himalaya og byvandring 

I dag starter vi allerede klokken 5, hvor vi vil få 

en hurtig forfriskning, inden vi igen tager turen 

op i bjergene, denne gang for at opleve solop-

gangen over de sneklædte bjergtoppe. 

Der er ikke mange solopgange, der kan måle 

sig med den over Himalaya, så det gælder om 

at nyde synet, når solen kaster sine første 

stråler og farver bjergtinderne gyldne. Vi spiser 

morgenmad på en restaurant i bjergene, inden 

vi på cykler bevæger os i ned i dalen. Turen 

ned tager et par timer, inklusive transport til-

Bandipur ligger på 
en bjergside i 1000 
meters højde og var 
oprindeligt handelsby 
for rejsende fra Tibet 
og Indien
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NEWARERNE

Newarerne opfattes som de oprindelige ind-
byggere i Kathmandudalen og de omkring-
liggende områder. Befolkningsgruppen har 
især sat et stærkt aftryk på den historiske og 
kulturelle arv i Nepal. Newarernes karakteris-
tiske arkitektur med rødt murværk og træ-
udskæringer møder man især i områderne 
omkring Kathmandu. Newarernes kunst er 
forankret i religion, der tilbeder både de 
buddhistiske og hinduistiske guder, og deres 
templer er udsmykkede med vægmalerier og 
prangende gulddetaljer.
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CHITWAN NATIONALPARK

Tikal Chitwan Nationalpark var den første af 
sin slags i Nepal og blev grundlagt i 1973. I 
1984 blev den optaget på listen som UNESCO 
Verdensarvs. 

Chitwan Nationalpark er blandt Nepals popu-
læreste turistmål, hvilket ikke er overra-
skende, for parken har mere end 450 forskel-
lige fuglearter og mindst 68 arter af pattedyr.
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Tharufolket er en af Nepals største etniske befolkningsgrupper. Vi møder dem ved Chitwan.

tøjret foran hytterne og geder, høns og kyllin-

ger løber frit rundt i landsbyen. Atmosfæren er 

varm, og både børn og 

voksne tager godt imod 

os og vil gerne snakke 

og fortælle. 

Efter gåturen nyder vi 

den røde solnedgang 

over Chitwan og Rapti 

River, mens den helt 

særlige ro lægger sig 

over området. Vi spiser 

middag på vores hotel, 

som ligger fint mellem 

grønne buske og palmer. 

Dag 6. Chitwan Nationalpark, 
på opdagelse i junglen 
"Chitwan" betyder "i hjertet af junglen", og den 

beskrivelse er meget præcis for den 932 km2 

store nationalpark. 

Vi starter tidligt med en kanotur på Rapti River. 

Turen er fredfyldt, og der hviler en stilhed over 

parken med undtagelse af nogle få lokale, 

der er gået i gang med dagens arbejde, mens 

morgentågen letter. På kanoturen får vi lov at 

opleve Chitwans specielle fugleliv og forhå-

bentlig ser vi krokodiller, der ligger i flodens 

overflade eller hviler sig på bredden. 

Nepal & Bhutan - Asiens skattekammer
15 dage

THARUFOLKET 

Tharufolket er en af de største etniske 
grupper i Nepal og er typisk bosat i det 
tropiske lavland. Tharufolket anser sig 

selv som værende immune overfor den døde-
lige malaria, som tidligere herskede i området. 
Ifølge tharuerne selv skyldes det, at deres blod 
er blandet med chili og whisky. 

Tharufolket lever af landbrug og fiskeri. De benyt-
ter blandt andet Raptifloden, som løber gennem 
nationalparken, til at fiske og fælder elefantgræs 
på nationalparkens område. De sværger ikke til 
en enkelt religion men finder inspiration i flere og 
mange landsbyer har deres egne beskyttelsesgu-
der, som de beder om god høst og godt helbred. 

De gifter sig typisk indenfor samme stamme og 
lever i monogame ægteskaber. En af deres stol-
teste traditioner er stokkedansen, som vi også 
vil opleve under vores ophold. 

!

bage til hotellet, og på vejen passerer vi små 

huse, glade børn og fritgående geder. Resten 

af dagen tager vi det mere afslappet. 

Vi bruger eftermiddagen på en byvandring i 

Pokhara, som ligesom Bandipur har mange fine 

newarhuse med det karakteristiske røde mur-

værk. Byen er mere laid back end Kathmandu, 

og stemningen er afslappet og atmosfæren god. 

Dag 5. Pokhara - Chitwan Nationalpark
Vi forlader Pokhara og de sneklædte bjerg-

toppe for nye oplevelser i Chitwan National-

park. En bustur gennem Nepal er bestemt ikke 

kedelig, og det gælder om at læne sig tilbage 

og nyde de mange oplevelser, der bliver serve-

ret på vejen. Vi ankommer til Chitwan Natio-

nalpark tidligt på eftermiddagen, og spiser fro-

kost inden vi bliver indkvarteret på vores hotel. 

Chitwan blev en nationalpark i 1973 og var 

tidligere et kongeligt jagtreservat. I området 

omkring nationalparken lever tharufolket, som 

er en af de største etniske grupper i Nepal, om 

eftermiddagen besøger vi en tharu-landsby. 

Husene er lerfarvede med stråtag, vi skal ind 

og besøge et af husene for bedre at forstå 

deres måde at lave på. 

På vejen kører oksekærrer og hestevogne, som 

tharuerne bruger til transport. Vandbøfler står 

Kanoturen ender ved Elephant Breeding Cen-

ter, hvor man avler og træner elefanter. Ele-

fanterne bruger det meste af 

dagen på at græsse i junglen, 

men opholder sig på centeret i 

morgen- og aftentimerne. 

Mange synes, det er en stor 

oplevelse at se elefanterne 

og deres unger. Efter besøg 

hos de store dyr går vi en tur i 

junglen med en lokal guide, der 

har stor kendskab til parkens 

fugle-, dyre- og planteliv. 

Turen går gennem Chitwans imponerende 

tætte jungle og åbne græsstepper, som huser 

mange forskellige dyrearter, blandt andet aber, 

elefanter, hjorte og det sjældne pansernæse-

horn. 

Efter frokost skal vi endnu engang ind i jung-

lens dyb, denne gang på ladet af en jeep, hvor 

vi forhåbentlig også får spændende dyr at se 

– måske endda den bengalske tiger. 

Dagen slutter med at se elefanterne tage bad 

i floden. Det er dejligt at se, hvordan de store 

dyr nyder at blive afkølet i flodens vand. Efter 

middagen vil den lokale tharudansetrup opføre 

den traditionelle stokkedans. 

På kanoturen får vi 
lov at opleve Chitwans 
specille fugleliv og for-
håbenligt ser vi kroko-
diller, der ligger i flodens 
overflade eller hviler sig 
på bredden
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Thimpu er hovedstad i Bhutan og en af Asiens roligste hovedstæder. 
Denne buddhafigur skuer ud over byen og den omkringliggende dal.

På vores første stop i Kathmandu har vi lagt lidt tid ind til shopping af fremmedartede varer.

Nepal & Bhutan - Asiens skattekammer
15 dage

Dag 7. Chitwan Nationalpark, 
fuglesafari - Kathmandu, shopping
Chitwans rige dyreliv inkluderer også over 450 

fuglearter, som vi vil udforske fra den tidlige mor-

genstund, hvor fuglene er mest aktive. Vi går en 

tur i området og oplever de forskellige fuglear-

ter. Chitwan huser både store rovfugle, ugler 

og den karakteristiske næsehornsfugl med det 

store næb og smukke fjerdragt. Netop smukke 

fugle er en af Chitwans specialiteter, udover 

påfugle kan vi også være heldige at se isfugle, 

glitrende biædere og papegøjer i strålende 

farver. Dette bliver vores sidste tur ind i den 

imponerende jungle, for efter frokost vender vi 

næsen tilbage mod bylivet i Kathmandu. 

Vi ankommer ud på eftermiddagen som er til 

fri disposition, men oplagt til at shoppe i de 

snævre farverige gader, hvor basarer og gade-

handlere kæmper om pladsen. Vi spiser mid-

dag sammen og gør os klar til at forlade Nepal 

for nu. 

Dag 8. Kathmandu - Paro - Thimpu
Efter en smuk indflyvning langs Himalaya lan-

der vi i Bhutan op ad formiddagen. Bhutan 

er et buddhistisk kongerige i Himalaya og er 

både kulturelt, sprogligt og religiøst påvirket af 

Tibet. Vi spiser frokost i byen Paro og besøger 

National Museum of Bhutan, hvor vi vil få et 

indblik i bhutansk kunst, kultur og historie. 

Herefter kører vi til Bhutans største by, 

hovedstaden Thimpu. Turen varer cirka 1,5 

time, og ligesom i Nepal 

er Bhutans natur intet 

mindre end spektakulær, 

og en bustur gennem lan-

det er som at se en natur-

film rulle over skærmen. 

Thimpu skiller sig ud fra 

andre asiatiske hoved-

stæder, som til tider kan 

være kaotiske, ved at være 

afslappet og stemningsfuld.  

Eftermiddagen går med afslapning, inden vi 

om aftenen skal spise middag på The National 

Folk Heritage Restaurant, som er en traditio-

nel bhutansk restaurant.

Dag 9. Thimpu - Dochula Pass - Punakha
I dag er endnu en dag med mange spæn-

dende aktiviteter på menuen. Vi kører først til 

Buddha Point for at se den 51,5 meter høje 

guldfarvede buddhastatue, hvorfra man også 

kan spejde udover Thimpu og den omkringlig-

gende dal. 

Selve statuen indeholder mere end 100.000 

mindre buddhastatuer, der ligesom den store 

er støbt i bronze og belagt med guld. 

Herefter skal vi besøge National Memorial 

Chorten, som er et af de vigtigste religiøse 

symboler i Thimpu. Templet er 

tibetansk inspireret med sine 

gyldne spir og klokker. 

Vi møder mange lokale, da de 

ofte bruger netop dette tem-

pel som genstand for deres 

daglige bønner. På vej tilbage 

lægger vi vejen forbi Thimpu 

Dzong, som er hovedstadens 

administrative centrum, hvor 

Bhutans ministerier holder til. 

I hverdagene er Thimpu Dzong lukket for besø-

gende, men fordi vi lægger vejen forbi en lør-

dag, får vi lov at kigge indenfor. En dzong er 

en speciel type fæstning, vi vil støde på flere 

gange under vores besøg i Bhutan. 

Arkitekturen er massiv, og de høje ydervægge 

omkredser ofte gårde, små templer og andre 

mindre bygninger. Nu går turen videre til bjerg-

passet Dochula i 3100 meters højde, her har vi 

en fantastisk 360 grader panoramaudsigt over 

Himalaya mod nord og en rododendronskov 

mod øst. 

I Dochulapasset står 108 chortens, også kal-

det stupaer, bygget til minde om de bhutanske 

Selve statuen indehol-
der mere end 100.000 
mindre buddhastatuer, 
der ligesom den store 
er støbt i bronze og 
belagt med guld 
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HIMALAYA 

I bjergkæden Himalaya ligger flere af verdens højeste bjerge 
inklusive Mount Everest. Ordet Himalaya betyder ”sneens 
hjem” på sanskrit, og det navn er meget passende, da 
de høje bjergtinder altid er dækket af glitrende hvid sne. 
Mange turister vælger ligesom os at rejse til Pokhara eller 
andre af de omkringliggende landsbyer for at nyde synet 
af bjergene på afstand. Men trekkingturismen lever også i 
bedste velgående, her er der dog tale om kortere ture op 
ad bjergsiderne. Kun lidt mere end 4.000 mennesker har 
besteget Mount Everest siden 1953, da newzealænderen 
Edmund Hillary sammen med sin sherpa Tenzing Norgay 
nåede bjergets top som de første nogensinde. 

Der er ikke mange nepalesere, der vælger at bosætte sig i 
Himalaya, men de der gør, lever i høj grad  af turismen. De 
erhverver sig blandt andet som sherpaer, som guider turister 
gennem bjergene eller slæber tungere bagagedele. Sherpa-
erne går ofte op ad de stejler klippesider i dårligt fodtøj men 
overhaler alligevel turisterne, da de kender bjergterrænet 
som deres egen bukselomme. 
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TIGER’S NEST

Padmasambhava, som på sanskrit betyder lotus-
født, var den buddhistiske mester, der i det 8. 
århundrede indførte tantrisk buddhisme i Tibet og 
Bhutan. Tantrisk buddhisme bygger på foreningen 
mellem virkelighedens to poler: manden og kvin-
den. Denne forening fører til en helhed, som i tant-
risk buddhisme betragtes som det øverste trin i den 
buddhistiske lære. 

Historien lyder, at Padmasambhava forlod Tibet fly-
vende på ryggen af en tiger og landede i en grotte 
på den høje klippeside ved Paro. Her mediterede 
han i tre år, tre måneder, tre dage og tre timer og 
salvede derved jorden, hvor Tiger’s Nest ligger i dag.

Det første tempelkompleks dedikeret til Padma-
sambhava blev bygget i 1692 og er et af Bhutans 
vigtigste kulturelle ikoner. I 1998 var templet udsat 
for en voldsom brand, der ødelagde værdifulde reli-
giøse artefakter. Det er sidenhen blevet restaureret 
og er det mest berømte af de tretten såkaldte takt-
sangsgrotter, hvor Padmasambhava mediterede.
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Et besøg i Chime Lhakhang-templet i Punakha, Bhutan, kan efter sigende kurere barnløshed.

Nepal & Bhutan - Asiens skattekammer
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soldater som blev dræbt i krigen mod indiske 

oprører i 2003. Her findes også et vigtigt tem-

pel, som tiltrækker både 

lokale og turister. Her spi-

ser vi frokost inden turen 

går videre til Punakha, 

Bhutans tidligere hoved-

stad, hvor vi spiser mid-

dag på vores hotel. 

Dag 10. Punakha, 
oplevelser i byen
Punakhas klima er mil-

dere end både Thimphu 

og Paros, og derfor hopper vi på cyklerne, 

når vi skal besøge dagens første stop 

Punakha Dzong. 

Man siger, det er en af de smukkeste dzonger i 

Bhutan, og den ligger da også naturskønt, hvor 

Punakhas to floder Mo og Pho, som betyder 

fader og moder, mødes. 

Punkaha Dzong er byens administrative cen-

ter, og vi får en guidet tur, inden vi cykler 

videre til den lange hængebro over Phoflo-

den. Broen er beklædt med farvestrålende 

buddhistiske bedeflag, der svajer i vinden og 

udsigten over floden er meget smuk. 

Efter gåturen over broen og tilbage igen bliver vi 

kørt tilbage til vores hotel. Vi spise frokost tæt 

på hotellet, her har vi en fanta-

stisk udsigt ud over det område, vi 

skal besøge efter frokost. 

Vi går til Chime Lhakhang, som 

er det buddhistiske tempel, hvor 

især barnløse søger velsignelse. 

Templet er udsmykket med bede-

hjul og maleriske billeder, der 

understreger, at dette tempel 

netop tager sig af de bedenes 

fertilitetsproblemer. På tilbageve-

jen vil vi besøge en lokal familie, som lever af 

landbrug. Vi får lov at se deres bolig, og de 

serverer os en kop af den nationale butter tea. 

Resten af dagen slapper vi af og spiser middag 

på hotellet. 

Dag 11. Punakha - Thimpu - Paro
Vi tager afsked med Punakha og sætter igen 

kurs mod Paro. På vejen stopper vi i Thimpu, 

og besøger deres posthus, hvor vi bliver præ-

senteret for Bhutans postsystem fra de tidlig-

ste postbude frem til nu samt besøger papirfa-

brikken, hvor de fremstiller papir på gammel-

dags manér. Vi spiser frokost i Thimpu inden, 

vi kører videre mod Paro. 

Om eftermiddagen besøger vi Kyichu Lhak-

hang templet, som er et af de ældste i Bhu-

tan. Man mener, det blev bygget i år 659, og 

det siges at være et af de smukkeste i landet 

grundet den fantastiske udsmykning og de 

fine gårdhaver. Sidst på eftermiddagen tager 

vi til downtown Paro, hvor der blandt andet vil 

være mulighed for at shoppe, inden vi mødes 

til middag i byen. 

Dag 12. Paro, Tiger’s Nest
I dag er vi nået til et af turens absolutte høj-

depunkter, når vi skal besøge det bhutanske 

tempel Tiger’s Nest også kaldet Taktsangklo-

steret. Tiger’s Nest er uden sammenligning 

det smukkeste og mest spektakulære tempel 

i Bhutan. 

Klosteret er placeret i 3000 meters højde, og 

vandreturen derop, som tager omkring tre 

timer, er ligeså meget en del af den storslåede 

oplevelse. Vi vandrer op ad bjergsiden og får et 

direkte kig udover Parodalen og den fantasti-

ske natur, der omgiver den. 

Flere gange på vej op er der udsigt til Tiger’s 

Nest, og på halvvejen stopper vi for at få en 

kop te og nyde udsigten, som det gælder om 

at suge til sig, for en lige så fantastisk udsigt 

Tiger’s Nest er uden 
sammenligning det 
smukkeste og mest 
spektakulære tem-
pel i Bhutan

HISTORIEN OM 
CHIME LHAKHANG 

Den buddhistiske helgen Drukpa Kun-
ley, også kendt under navnet Divine 

Madman, var en berømt buddhistisk munk, 
som efter at have været i Tibet vendte tilbage 
til Bhutan og grundlagde Chime Lhakhang. 

Divine Madman var kendt for sine uortodokse 
måder at lære bhutanerne om buddhisme og 
brugte både sang, humor og seksuelle under-
toner i sin undervisning. Han medbragte fra sin 
rejse til Tibet et fallossymbol udskåret i træ, 
og derfor er fallossymbolet også gennemgå-
ende i templets udsmykning. Træfallossen er 
dekoreret med et sølvhåndtag og bruges den 
dag i dag til at velsigne barnløse, som ønsker 
børn. Der florerer historier om turister fra både 
USA og Europa, som et år efter deres besøg 
i Chime Lhakhang er blevet gravide. Templet 
tjener dog ikke udelukkende som sted for 
barnløse pilgrimme men opfylder også bhu-
tanernes andre spirituelle og religiøse behov. 

!



12

Ved abetemplet i Kathmandu skal vi holde ekstra godt fast på vores 
ejendele. De frække aber kan sagtens finde på at snuppe ting ud af 
hænderne på os.

Nationalsporten i Bhutan er bueskydning, og vi får lov at prøve kræfter med den ædle sport.
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ses ikke mange steder. Når vi når målet, vil det 

smukke syn af Tiger’s Nest, som ligger på en 

700 meter høj klippe-

væg, åbenbare sig for 

os, og det syn kan tage 

vejret fra de fleste. 

Gyldne og røde tage, 

de smukke tempelbyg-

ninger og farvestrå-

lende bedeflag danner 

forgrunden, mens bag-

grunden er et tæppe 

af de omkringliggende 

frodige grønne dale. 

Det kunne nærmest se ud som om, at temp-

let er hængt fast på klippevæggen, og historier 

lyder da også, at man har sat templet fast til 

klippen med hår fra de himmelske væsener, 

som transporterede byggematerialerne den 

lange vej derop. 

Delen med de himmelske væsener kunne godt 

være sand, for Tiger’s Nest er et himmelsk syn, 

som gør stort indtryk på de fleste. 

Udover at være tempel er Tiger’s Nest også 

et meditationscenter, som er grundlagt af 

manden, der førte buddhismen til Bhutan – 

og som ifølge sagnet kom flyvende hertil på 

ryggen af sin tiger. På vandreturen ned spi-

ser vi frokost, samme sted som vi drak te på 

vej op, mens vi nyder de sidste 

glimt af Tiger’s Nest, derefter går 

vi det sidste stykke ned og kører 

tilbage til Paro. 

Eftermiddagen bruger vi på 

afslapning efter dagens vandre-

tur. Ud på eftermiddagen mødes 

vi til en drink på hotellet, og prø-

ver Bhutans nationalsport bue-

skydning og dart, derudover får vi 

også lov at prøve Bhutans natio-

naldragter inden middagen. 

Dag 13. Paro - Kathmandu, 
besøge to af byens vigtige templer  
Vi ankommer til Kathmandu fra morgenstun-

den, så vi har en hel dag i hovedstaden. Vi 

starter med at besøge Pashupatinath, som er 

Nepals vigtigste hindutempel. 

Omkring 87 procent af nepaleserne er hinduer, 

mens cirka 8 procent er buddhister. I Nepal er 

de to religioner dog ikke stærkt adskilt, da de 

begge har rødder i tantrismen, og troende 

derfor ikke skelner ligeså stærkt imellem dem.  

Pashupatinath ligger på bredden af den hellige 

Bagmatiflod, hvor hinduerne foretager ligbræn-

dinger. Omkring templet er stemningen hektisk. 

Her bliver solgt alt, hvad hjertet begærer af 

religiøse effekter, yakuld og tikapulver i alle 

regnbuens farver. Her flokkes også hinduis-

mens hellige mænd sadhuerne, som har vendt 

det almindelige liv ryggen og søger frigørelse 

gennem en spartansk livsstil. Det er kun hin-

duer, der kan komme indenfor, men templet 

og omgivelserne i sig selv er fascinerende og 

spændende at besøge. 

Ud på eftermiddagen besøger vi Boudhanath, 

som er Nepals største stupa på 35 meter. Her 

er ligeså livligt, og templet bruges i de troen-

des hverdag – pilgrimme, buddhistiske munke i 

orange klædedragter og andre troende samles 

her under Buddhas vagtsomme øjne og mum-

ler bønner og ruller bedehjulene.

Dag 14.  Kathmandu, besøg i 
abetemplet og de gamle bydele
Vi skal have noget ud af vores sidste dag i 

Nepal, og derfor har vi en tætpakket dag med 

spændende kulturelle oplevelser på program-

met. Vi starter med at besøge en anden af 

Nepals mest berømte stupaer Swayambhu-

nath, også kaldes også Monkey Temple. 

Her boltrer vilde aber sig i templets smukke 

omgivelser, og de er så vant til mennesker, at 

de gladeligt snupper spiselige sager og vand-

Her bliver solgt alt, 
hvad hjertet begærer 
af religiøse effekter, 
yakuld og tikapulver i 
alle regnbuens farver
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DEN BUDDHISTISKE STUPA

En stupa er en buddhistisk helligdom, der som 
oftest er formet som en halvkugle og udsmykket 
med guld, farverige bedeflag og Buddhas altse-
ende øjne. Stupaen var oprindeligt mindesmærke 
for Buddha og hans disciple men bruges i dag til 
religiøse relikvier, som er ligrester og asker fra 
buddhistiske helgener. 
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!

RELIGION

På denne rejse er religionen allestedsnær-
værende. I Nepal er hinduismen størst, idet 
omkring 80% af befolkningen bekender sig til 
denne religion, mens ca. 10% er buddhister. Her 
skelner man dog ikke så meget mellem de to 
religioner, og de største templer, vi ser i Nepal, 
er faktisk buddhistiske. Bhutan er overvejende 
buddhistisk. Her er 75% af befolkningen bud-
dhister, mens stort set resten er hinduer.

Øverst: Sadhuer er Nepals hellige mænd - hinduer, der har vendt ryggen til den materielle verden
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flasker ud af hånden på dig. Også Swayamb-

hunath er dekoreret med Buddhas altseende 

øjne og ligger på en top lidt uden for centrum, 

så både vi og Buddha får en spektakulær 

udsigt over spraglede Kathmandu. 

I Kathmandu er templer ikke bare seværdighe-

der, her bruger buddhister og hinduer temp-

lerne i deres daglige liv, og derfor er der også 

et leben ved de smukke bygningsværker, som 

vi også vil opleve her. 

Fra Swayambhunath kører vi til Patan Durbar 

Square, som er Kathmandus historiske cen-

trum og et af de primære områder for Newar-

arktiektur i hovedstaden. 

Patan Durbar Square blev ramt af jordskælvet 

i 2015, og de tre store templer på hovedplad-

sen er under genopbygning, men der er hel-

digvis stadig mange interessante bygningsvær-

ker tilbage. 

En af de helt store attraktioner er Kumaris hus. 

Kumari er en levende gudinde, som er symbol 

på den guddommelige kvindelige energi i hin-

duistiske religioner. Udvalgte piger gennemgår 

som børn en række prøvelser, og den der klarer 

disse bedst, bliver Kumari. 

Den levende gudinde viser sig 

kun sjældent, men er vi hel-

dige, får vi et glimt af hende i 

sin røde klædedragt og karak-

teristiske ansigtsmaling. 

 

Kathmandu-dalen bestod 

engang af tre mindre kon-

geriger, hvoraf Bhaktapur 

var et af dem. Her slår vi 

vejen forbi ud på eftermid-

dagen. Denne lille by lidt 

udenfor Kathmandu er et af 

de fineste eksempler i Nepal 

på newarernes smukke og 

karakteristiske arkitektur. 

Her blev man også hårdt ramt af jordskælvet i 

2015, men der er stadig et hav af arkitektoni-

ske perler i byen. Farverne er røde og brune, 

gaderne smalle og hindutempler ligger på 

hvert gadehjørne. 

Bhaktapur er virkelig en fryd for øjet, men også 

for sindet, da den er langt mindre hektisk end 

Kathmandu. 

Derudover er luften 

dejlig ren, for biler og 

motorcykler har endnu 

ikke gjort det helt store 

indtog i byen. 

Sidst på eftermidda-

gen kører vi tilbage 

til hotellet. Vi spiser 

afskedsmiddag på 

en restaurant tæt på 

hotellet 

Dag 15. Kathmandu 
- København
I dag forlader vi Nepal 

og sætter kursen mod Danmark. 

Vi spiser morgenmad på hotellet inden turen 

går til lufthavnen. Ankomst til Københavns 

Lufthavn sidst på dagen.

Kumari er en levende gud-
inde, som er symbol på 
den guddommelige kvin-
delige energi i hinduistiske 
religioner. Udvalgte piger 
gennemgår som børn en 
række prøvelser, og den 
der klarer disse bedst, bli-
ver Kumari 

I Kathmandu, Nepal, kigger vi indenfor i gårdhaven i gudinden Kumaris palads. Det er en underlig følelse at være så tæt på en levende gudinde, men vi skal også være 
heldige, hvis hun vælger at kigge ud af sit lille vindue den dag, hvor vi er der. Kumari kendes på sin karakteristiske ansigtsmaling.
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