BHUTAN

VELKOMMEN TIL HORISONTS

BHUTAN
Vores rejser til Bhutan er nænsomme besøg i
et land indhyllet i sagn, legender og storslået
natur. Tusindårige traditioner og begrænset
påvirkning udefra har gjort Bhutan-rejser til
nogle af verdens mest fortryllende. Rejser til
Bhutan er ikke som rejser til resten af verden.
Det afsides beliggende bjergrige dyrker ikke
forbrugs-samfundsmodellen som vi andre,
men bestræber sig på at indlejre den moderne
udvikling i sin egen tusindårige kultur.
Som rejsende i Bhutan har du en enestående
mulighed for at opleve et samfund med helt
andre normer og værdier end vores egne - og
få stof til eftertanke.
Anført af en populær kongefamilie prioriteres
religiøsitet og spiritualitet højere end materiel
velstand.
Det alternative livssyn nyder vi godt af på
vores rejser til Bhutan. Bhutan er i et turistperspektiv et ekstraordinært, spektakulært
rejsemål.
Horisonts rejser til Bhutan foregår med et
konstant kig til Himalayas tinder, og er det ikke
som om, vinden fra bjergene hvisker os i øret,
at verden stadig kan være idyllisk, indrettet i
respekt for naturen? Svaret blæser i vindene
fra tinderne. Rejser til Bhutan udfordrer den
indre, romantiske drømmer.

VORES REJSELEDERE
Takket være vores rejseledere,
der alle har boet og arbejdet i
Bhutan, og de små grupper, vi har
på vores Bhutan-rejser, garanterer
vi, at du får bhutanernes kultur
ind under huden. På vores rejser
til Bhutan mærker du bhutanernes
dedikerede omsorg for hinanden,
naturen og det overnaturlige. Sans
det. Rejser til Bhutan er lig med
uforglemmelige oplevelser.

Horisonts rejser til Bhutan byder på det bedste
fra dette fantastiske land. Vores Bhutan-rejser
foregår derfor altid i små grupper med hovedvægt på vores rejselederes unikke viden og
personlige forhold til destinationen.
Vælg din rejse med omhu
- det fortjener du!
God rejse

KUNDETILFREDSHED
Peter Frederiksen
Ejer af Horisont Rejser

Vi har spurgt vores kunder, hvad de synes
om vores rejser til Bhutan. På en skala
fra 1-5, hvor 5 er det bedste, giver vores
kunder os en bedømmelse på 4,75.

PUNAKHA & TRONGSA

SMUKKE DZONG’ER
Vi passerer Che Le La-passet, der er 3400
meter over havets overflade for at nå til
Trongsa, hvor du i godt vejr kan se Mt.
Jomulhari. I Trongsa skal vi se det imponerende fort Trongsa Dzong, der ligger på
bjergvæggen, samt nationalmuseet, der er
placeret i vagttårnet ved dzong’en. Trongza
Dzong husede engang kongefamilien og
regnes i dag for det smukkeste og vigtigste
kloster i Bhutan. Også i Punakha oplever vi
et af landets smukkeste klostre, Punakha
Dzong.

TAKTSANG KLOSTERET

KLOSTERET PÅ KLIPPEN
En af rejsens højdepunkter er det berømte Taktsangkloster. Taktsang betyder noget i retningen af ”tigerreden” og kaldes derfor oftest for ”Tiger’s
Nest”. Klosteret ligger i 3100 m højde som limet til klippevæggen på en
smal klippeafsats på det sted, hvor Guru Rinpoche landede på ryggen af sin
flyvende tiger.
Ud over at klostret er en fantastisk oplevelse, er også opstigningen/vandreturen i sig selv en oplevelse med en fantastik natur og udsigt over Parodalen. Turen tager i langsomt tempo ca. 3 timer op og 3 ned.

TRASHIGANG

TID TIL RO

THIMPHU

HOVEDSTADENS CHARME
Hovedstaden Thimphu vokser hurtigt i disse år, og her ser man tydeligt, hvordan
tradition og modernitet mødes. Thimphu er en fascinerende og anderledes hovedstad – her er kun lave bygninger og begrænset trafik. I starten af 2011 fik byen sit
første og indtil nu eneste trafiklyskryds midt i byens centrale rundkørsel.

Trashigang er en hyggelig lille by
med en rolig atmosfære. Da det er
hovedbyen i Bhutans største distrikt,
er det også her, folk kommer til fra
nær og fjern for at købe og sælge på
byens marked.
En del af opholdet i det østlige Bhutan er at nyde den helt specielle ro,
der er i dette pragtfulde landskab,
hvorfra vi i godt vejr kan se de mere
end 7000 meter høje Himalayabjergtoppe.
For at nyde de smukke bjerge er
den bedste årstid for rejser i Bhutan
forår og efterår, hvor himlen er klar
og bjergtoppene spejler sig i solen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Rejser til Bhutan
Seværdighederne står i kø på vores rejser til Bhutan. Bl.a. på grund af Bhutans selvvalgte isolation frem til
1974, en national stolthed og den underudviklede infrastruktur er Bhutan noget helt særligt. Trods sin kulturelle lighed med Tibet, er landet sig selv. Et Tibet uden kinesernes øjne i nakken.
Den stramme kontrol over antallet af turister samt det relativt høje minimumsbeløb, man som turist skal
forbruge pr døgn, har holdt turisttilstrømningen nede. Og hjulpet til med at bevare den særprægede kultur og
nationale identitet, vi møder på rejsen.
Skræmmebilledet er Nepal, som i bhutanernes øjne til en vis grad er blevet maltrakteret af masseturisme.
På rejser til Bhutan ser vi storslået natur, heste, bjerge, templer og dale. Men ingen McDonalds, motorveje,
overfladisk ungdomskultur, narkokriminalitet.
Horisont Rejser har lavet rejser til Bhutan siden 2007 og hver gang slår det vores gæster, hvilken tidslomme
de besøger og de mange indtryk de kommer hjem med - for ikke at nævne de hundredvis af billeder med
eksotiske motiver af munke, yak-okser, smilende mennesker, lerklinede huse og smuk natur.

VISUM
Der kræves visum til Bhutan, og
det ordnes af Horisont Rejser på
forhånd. De fleste af vores
rundrejser i Bhutan begynder med
indrejse i Indien, her kræves der
ligeledes visum.

DRIKKEPENGE
Drikkepenge er svært at forstå for mange danskere og de fleste vil helst
bare have det inkluderet i prisen. Vores holdning er dog, at drikkepenge
skal være et udtryk for jeres tilfredshed, og derfor skal de betales sidst på
rejsen til jeres lokale guide og til jeres chauffør. Som tommelfingerregel 4
USD per dag til guide og chauffør.
Alle vores guider aflønnes af vores samarbejdspartner, der lønmæssigt
tilbyder guiderne en god løn, der sikre, at vi kan få de dygtigste lokalguider. Men i Bhutan er en væsentlig del af guidernes løn drikkepenge fra
gæsterne. Som partner har vi desværre ikke indflydelse på dette.

MOBILTELEFON OG TIDSFORSKEL
Der er mulighed for at benytte sin danske mobil i det vestlige
Bhutan, hvorimod dækningen i det central og østlige Bhutan
er sparsom. Dog skal man være opmærksom på de høje roaming takster, som er tilknyttet ens danske abonnement, når den
bruges i udlandet.
Der er fem timers tidsforskel mellem Danmark og Bhutan, dvs.
når kl. er 12 i Danmark er den 17 i Bhutan.

RELIGIØSE FESTIVALLER
Vores rejser er tilrettelagt så vi overvære en religiøs bhutanesisk festival.
Dette er en årligt tilbagevendende begivenhed. Folk kommer fra nær og fjern
for at overvære de farverige, religiøse
maskedanse, som er baseret på sagn og
legender fra en svunden tid. Normalt
udføres maskedansene af munke, men i
små og fjerntliggende samfund deltager
både munke og folk fra landsbyen. Det er
en ganske særlig oplevelse at overvære
en festival, hvor beboerne har glædet sig
i månedsvis, og festivalen bestemt ikke
afholdes til ære for de få turister.

MADEN I BHUTAN
Bhutanerne spiser stærk mad, og chili er mere betragtet som en
grøntsag end som krydderi.
Ris med stærkt krydrede grøntsager og kød i en karryblanding er
den almindelige spise. Chili med ost er nationalretten. Tibetanske
retter som momo (dejboller med fyld) og nudelsuppe er også populære. I det sydøstlige Bhutan er maden mere indisk-nepalesisk
inspireret, ofte baseret på linser og grøntsager.
Om vinteren spises yakkød, og frugter findes kun, når de er modne.
Sød te med mælk er den mest udbredte drik og god på alle årstider.
Rigtig kaffe findes ikke, kun instant-kaffe. Alkohol kan købes i landet, og der findes flere gode øl.

OPFØRSEL OG PÅKLÆDNING

KLIMA
Marts til maj og september til november er de bedste rejsetidspunkter,
da vejret er klart og behageligt. På disse tidspunkter er himlen klar og
blå, og udsigten til Himalaya-bjergene er god.
Monsunperioden fra juni til august skal undgås, dels fordi regnen kan
forhindre transport rundt i landet, men også fordi skyerne ligger lavt
og forhindrer udsigten til de smukke bjerge. Vinteren er kold, og mange
steder er ufremkommelige.

I en dzong (tempel/palads) er det
ikke tilladt at ryge, afbryde bønner,
have hat på eller forstyrre. Det er
heller ikke tilladt at filme indenfor.
Visse klostre er lukket for turister.
Landet er en slags ’lost paradise’
- lad det blive ved det. Smid derfor
ikke affald og pas på naturen. Det
gælder også, når du trekker. Spørg
folk først, om du må fotografere
dem. Vær ydmyg over for deres
unikke land, kultur og traditioner.
Rygeloven fra 2005 forbyder salg
af cigaretter.
Derfor er det vigtigt, at man som
ryger selv medbringer cigaretter, da
de ikke er til at købe i Bhutan.

GRUPPEREJSE 16 DAGE

REJSE MED EGEN GUIDE & CHAUFFØR

BHUTAN RUNDREJSE

BHUTAN

Bhutan er små, isolerede landsbyer, storslåede
templer, farvestrålende, buddhistiske festivaler og
prægtige landskaber – ofte med Himalayas toppe
som dramatisk bagtæppe.
På alle vores rejser til Bhutan besøger vi en af de
farverige religiøse festivaller. Festivalen, der bl.a. er
en høstfest, er en ganske særlig oplevelse.

12 dages rundrejse i det vestlige Bhutan med jeres
egen guide og privat chauffør. Rejsen er tilrettelagt
så I både har tid på egen hånd og med jeres guide.
Rejsen følger i hovedtræk vores grupperejser men
I har flere dage på egen hånd. I denne rejse er alt
inkluderet, I skal blot nyde dette smukke land.

Dag 1 Afrejse fra København til Delhi
Dag 2 Delhi – Samdrup Jongkhar (Bhutan)
Dag 3 Samdrup Jongkhar – Trashigang
Dag 4 Trashigang – Rangjung – Trashigang
Dag 5 Trashigang – Mongar
Dag 6 Mongar – Bumthang
Dag 7 Bumthang
Dag 8 Bumthang – Trongsa
Dag 9 Trongsa – Wangdue
Dag 10 Wangdue – Punakha – Thimphu
Dag 11 Thimphu
Dag 12 Thimphu – Paro
Dag 13: Paro Festival
Dag 14 Paro
Dag 15 Paro – Delhi
Dag 16 Delhi – København

Dag 1 Afrejse fra Danmark
Dag 2 Ankomst til Paro, videre til Thimphu
Dag 3 Thimphu
Dag 4 Thimphu – Punakha
Dag 5 Punakha på egen hånd
Dag 6 Punakha – Trongsa
Dag 7 Trongsa på egen hånd
Dag 8 Trongsa – Wangdue
Dag 9 Wangdue på egen hånd
Dag 10 Wangdue - Paro
Dag 11 Paro – Taktsang
Dag 12 Hjemrejse til Danmark

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

Priser og datoer finder du på
hjemmesiden

På www.horisontrejser.dk finder du detaljeret dagsprogram. Du bestiller rejsen på hjemmesiden eller per telefon.
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