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Startdata 2021 : 8 december 2021 
Groepsgrootte : 4 -14 personen 
 
 
Reisbeschrijving 
 
Een geweldige groepsreis door het land van de donderdraak. We bezoeken de móóiste highlights van 
Bhutan. En maken prachtige wandelingen door afgelegen valleien en traditionele dorpjes. Ook gaan we 
natuurlijk naar een kleurrijk kloosterfestival met gemaskerde dansen. Door de geisoleerde ligging is veel 
van de bijzondere boeddhistische cultuur van Bhutan bewaard gebleven. De natuur is er nog ongerept en 
het bruto nationaal geluk is voor de locals veel belangrijker dan materiele rijkdom. Ga met ons mee op 
reis naar Bhutan en geniet van een unieke wereld. 
 
 
Dag tot dag beschrijving 
 
Dag 1: Op weg naar Bhutan | 7 dec 2021 
 
Je reist op eigen gelegenheid naar Delhi (India). We adviseren je graag bij de vliegtickets. 
 
Dag 2: Kennismaking met Bhutan met spectaculaire vlucht over de Himalaya | 8 dec 2021 
 
Start groepsreis. In Delhi stappen we in de ochtend over op het vliegtuig naar Paro, met een spectaculaire 
vlucht langs de hoogste toppen van de Himalaya.  
 
Bij aankomst op de internationale luchthaven van Paro staan de gids en chauffeur al op ons te wachten. 
Paro was in de oudheid een levendige handelsnederzetting op één van de belangrijkste handelsroutes 
naar Tibet. De stad ligt op 2400 meter hoogte, in de Paro-vallei: een gebied met enkele van de mooiste 
bezienswaardigheden van Bhutan. Bij veel huizen in Paro hangen grote strengen rode pepers aan de 
ramen of op de daken te drogen. De rode pepers worden verwerkt in het lokale gerecht ‘ema datsi’. 
Bhutani eten maar liefst drie keer per dag rijst met ema datsi. 
 
Als je wilt kun je via je hotel een heerlijk traditioneel hotstone bad nemen (meerprijs).  
 

  Tashi Namgay Resort - http://www.tashinamgayresort.com/ 
 
Dag 3: Biken en hiken in de Vallei van Paro | 9 dec 2021 

 

                                                 GROEPSREIS PUUR BHUTAN - Reiscode BTG.01 
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Vandaag gaan we de Paro Vallei verkennen. We beginnen met een mooie fietstocht van Drukgyel Dzong 
via Kyichu Lhakhang naar Paro (ca. 25 km). Na de lunch bezoeken we de Paro Dzong. Het kloosterfort was 
het decor voor de film Little Buddha, misschien herken je het wel. Tenslotte maken we een korte hike 
naar Dzongdrakha monastery, gebouwd op een klif boven Bondey Village. In de namiddag reizen we door 
naar Thimpu, de verrassend relaxte hoofdstad van Bhutan.  
 

  Hotel Thimpu Towers - http://www.thimphutowers.com/ 
 

     
 
Dag 4: De leukste bezienswaardigheden van Thimpu | 10 dec 2021 
 
Vandaag staan de hoogtepunten van Thimphu op het programma. We bezoeken o.a. het immense 
gouden Boeddhabeeld, de Changangkha Lhakhang, het National Institute of Traditional Medicine, de 
lokale groentemarkt en de grootste dzong (kloosterburcht) van Bhutan, de Tashi Cho Dzong. Het is een 
van de mooiste dzong’s van het land. Ook ontdekken we vandaag de nationale sport van Bhutan, namelijk 
boogschieten. Als je wilt kun je zelfs een wedstrijd meespelen. 
 

  Hotel Thimpu Towers - http://www.thimphutowers.com/ 
 

      
 
Dag 5: Via de Dochu La Pass naar Jigmy Singye Wangchuck National Park | 11 dec 2021 
 
Na het ontbijt reizen we via Dochu La naar Gantey. Al zigzaggend ‘klimmen’ we over de 3115m hoge 
Dochu La-pas. Bijna op de top rijden we door een oase van wapperende gebedsvlaggetjes. De weg naar 
boven wordt vervolgd met maar liefst 108 chortens (boeddhistische tempeltjes). De locals geloven dat de 
Dochu La-pas de woonplek is van vele geesten onder wie de spirit van een kannibalistische godin. Vanaf 
de pas heb je bij helder weer een fantastisch uitzicht op de Himalaya. 
 
Gantey, de eindbestemming voor vandaag, ligt in de prachtige Phobjika-vallei, in het westen van Jigmy 
Singye Wangchuck National Park. In deze vallei brengt de zwartnekkraanvogel de winter door, van 
november t/m februari. Deze zeldzame en met uitsterven bedreigde vogelsoort komt vanaf de Tibetaanse 
hoogvlakte naar Bhutan om te overwinteren. De kraanvogel heeft voor de Bhutanese bevolking een 
bijzondere betekenis en speelt een rol in liederen, mythes en legenden. We bezoeken het kraanvogel 
observatie- en educatiecentrum, waar je naast informatie ook goede telescopen vindt, om de kraanvogels 
te observeren.  
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  Hotel Dewachen - https://www.hoteldewachen.com/ 
 
Dag 6: Het mooiste van Gantey en Trongsa | 12 dec 2021 
 
In de ochtend maken we een mooie hike van ca. 1,5 uur over het platteland. Via Gangtey Gompa  
en Semchubara village lopen we naar Khewa Lhakhang. Vervolgens gaan we verder naar Trongsa, in 
Centraal Bhutan. Onderweg trotseren we de Pele La pas op 3.423 meter hoogte. En brengen we een 
bezoek aan de 18e eeuwse Chendebji Chorten, ontworpen naar voorbeeld van de beroemde 
Swayambhunath tempel in Kathmandu.  
 

  Yangkhil Resort - http://www.yangkhil.bt/ 
 

     
 
Dag 7: Trongsa met het kleurrijke kloosterfestival, Trongsa Tshechu | 13 dec 2021 
 
In de ochtend bezoeken we in Trongsa het boeiende National Heritage Museum. Hoogtepunt vandaag is 
ons bezoek aan de Trongsa Tshechu, die wordt gehouden in de immense dzong van de stad. Het fort 
torent hoog boven de omgeving uit. Het werd gebouwd in 1648 in opdracht van de Penlop (gouverneur) 
van Trongsa. De dzong ligt op een strategische positie op de enige verbindingsroute tussen Oost- en 
West-Bhutan. Hierdoor kon de Trongsa Penlop de handel in het land controleren, waardoor hij uiteindelijk 
de leiding kreeg over een groot deel van het land.  
 
Tijdens het festival voeren monniken gemaskerde dansen op. Waarbij verhalen worden uitgebeeld uit het 
leven van Guru Rinpoche, de belangrijkste heilige van Bhutan. Hij verspreidde het tantrisch-boeddhisme 
over het hele land. Uit de wijde omgeving komt de lokale bevolking naar het feest, op hun mooist 
gekleed. Want het bijwonen van een festival is niet alleen goed voor je karma, het is ook een belangrijke 
sociale gebeurtenis. Rondom de dzong staan tijdens het festival allemaal kraampjes, met eten, drinken en 
‘hebbedingetjes’. De Tshechu is dan ook een leuke kans om je tussen de locals te mengen. Zorg er voor 
dat je kleding draagt die je armen en benen helemaal bedekken. Strakke kleding en petjes kun je vandaag 
het beste achterwege laten. 
 

  Yangkhil Resort - http://www.yangkhil.bt/ 
 
Dag 8: Ogyencholing village - het traditionele dorpje op de top van de heuvel | 14 dec 2021 
 
Vandaag een mooie reis naar Bumthang, het spirituele hart van Bhutan. We maken onderweg een stop bij 
het Yatra Weaving Centre in Chumey. Ze hebben hier prachtig geweven wollen stoffen. Buiten hangen 
stroken traditionele yathra op rekken in de zon. Binnen zitten vrouwen met een weefgetouw, terwijl ze 
ingewikkelde patronen in gekleurde wol weven. Traditioneel had elk huis in deze regio een eigen 
weefgetouw en leerden meisjes op jonge leeftijd weven. 
 
Bhumtang heeft vier valleien: Chokhor, Tang, Ura en Chumey. Wij overnachten in een eenvoudig 
guesthouse in Tang. Om precies te zijn in Ogyencholing village, een klein authentiek dorpje boven op een 
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heuvel. ‘s Middags verkennen we het dorp. Je maakt kennis met de dorpelingen en ziet hoe ze wonen en 
leven. Met een beetje geluk krijgen we thee aangeboden bij één van de locals thuis. 
 

  Ugencholing Guest House - http://www.oling.bt/guesthouse.html 
 

     
 
Dag 9: Ontdekkingstocht door de Tang Vallei | 15 dec 2021 
 
Vandaag gaan we op ontdekkingstocht door de vallei van Tang. Na het ontbijt bezoeken we het Ogyen 
Choling Heritage Palace. Daarna verkennen we Bezbur village. Te midden van hoge bergtoppen, 
heuvelende velden en kleine bergdorpjes ligt een nonnenklooster. Met een beetje geluk zijn ze net mooie 
mantra’s aan het chanten (een vorm van meditatie waarbij heilige teksten worden gezongen). Onderweg 
is er natuurlijk alle tijd om van de natuur te genieten en de locals te ontmoeten. Optioneel kun je een 
wandeling maken of paardrijden in de vallei. ‘s Middags rijden we door naar Jakar dat op ongeveer een 
uur rijden ligt. 
 

  Jakar Mountain Lodge - https://bhutanmountainresort.com/ 
 
Dag 10: Het spirituele hart van Bhutan | 16 dec 2021 
 
We gaan op pad om de mooiste plekjes in de omgeving te bewonderen. Zoals het oude Jambay Lhakhang, 
het Wangdi Choling paleis en via een leuke korte hike naar Kurjey Lhakhang. In Jakar staat een 
bierbrouwerij. Hier wordt het enige echte Bhutanese Red Panda bier gebrouwen. We nemen een kijkje en 
kunnen van het bier proeven. We verkennen natuurlijk ook het oude centrum van Jakar en lopen de 
achterafstraatjes in om te zien hoe de locals wonen en leven. 
 

  Jakar Mountain Lodge - https://bhutanmountainresort.com/ 
 

     
 
Dag 11: Reisdag naar Punakha met kwade geesten in de bocht | 17 dec 2021 
 
We gaan op weg voor de lange (ca. 7 uren) maar mooie reis naar Punakha. Grappig detail is de stupa die 
je tegenkomt bij één van de bochten langs de weg. Op dit punt zijn in het verleden meerdere ongelukken 
gebeurd. Logisch, zouden wij zeggen, de weg loopt hier dusdanig haaks dat een iets te hard rijdende auto 
eenvoudig uit de bocht vliegt. De Bhutani zijn echter te rade gegaan bij een priester en deze ontdekte een 
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kwade geest bij deze bocht. En dus is er, in plaats van een vangrail en waarschuwingsborden, een stupa 
geplaatst om de kwade geest weg te jagen. 
 

  Zhingkham Resort - https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/zhingkham-resort/ 
 
Dag 12: Punakha en ‘Het Paleis van Groot Geluk’ | 18 dec 2021 
 
We rijden als eerste naar het idyllische platteland ten noorden van Punakha en lopen in ongeveer 40 minuten 
naar de Khamsum Yuley Chorten op de heuvel van Nyinzergang. Bij helder weer heb je hier een geweldig 
uitzicht over de vallei en de Himalaya. Daarna bezoeken we Punakha Dzong, zonder twijfel de állermooiste 
dzong van Bhutan. Het ‘Paleis van Groot Geluk’ ligt midden op de plek, waar de rivieren Pho (= vader) en Mo (= 
moeder) elkaar ontmoeten. Diep onder het klooster ligt volgens een mythe ook nog eens een heilig meer. 
Monniken komen dan ook vanuit de verre omgeving naar deze mystieke plaats. Tenslotte bezoeken we 
Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang Nunnery. Iedere namiddag houden de nonnen een ceremonie die je als 
gast mag bijwonen. 
 

  Zhingkham Resort - https://www.bhutanhotels.com.bt/hotels/zhingkham-resort/ 
 

       
 
Dag 13: Doorreis naar het mystieke Haa | 19 dec 2021 
 
Via de mooie zuidelijke route rijden we naar Haa. Het ligt in de meest westelijke vallei van Bhutan en 
grenst aan Tibet. Haa is omgeven door karakteristiek gevormde bergtoppen, die heilig zijn voor de lokale 
bevolking. De hoogste bergtop is gewijd aan Ap Chhundu, de beschermgod van de Haa-vallei.  ‘Haa’ 
betekent mysterieus. Als we ‘s middags door de vallei lopen, langs de oevers van de rivier, met dichte 
naaldbossen en de Himalaya op de achtergrond, begrijp je dat meteen. 
 

  Soednam Zingkha Heritage Lodge - https://www.szingkha.com/ 
 
Dag 14: Haa Valley en hike naar de nonnen van het hooggelegen Kila Gompa | 20 dec 2021 
 
Na het ontbijt bezoeken we de twee belangrijke plaatsen in de Haa Vallei. Lhakhang Karpo (witte tempel) 
en Khakhang Nagpo (zwarte tempel). Volgens de legende zijn een zwart en een wit varken losgelaten om 
de plekken aan te wijzen waar de tempels gebouwd moesten worden. Ook gaan we naar Haa Dzong. 
Vervolgens reizen we via de Chela La pas op 3988m hoogte terug naar Paro. Je hebt hier bij helder weer 
een geweldig uitzicht op o.a. de Jhomolhari (7326m), één van de hoogste bergreuzen van Bhutan. 
 
Vanaf de pas starten we met de hike van ca. 3 uren naar Kila nunnery, het oudste vrouwenklooster in 
Bhutan. Er wonen meer dan zeventig nonnen, die je in en rondom het klooster ziet mediteren. Na het 
bezoek aan het klooster dalen we nog ongeveer 15 minuten af en daar staat de chauffeur op ons te 
wachten en brengt ons naar Paro. 
 

  Tashi Namgay Resort - http://www.tashinamgayresort.com/ 
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Dag 15: Pelgrimshike naar Taktshang Monastery (Tiger’s Nest) | 21 dec 2021 
 
We gaan naar Sartsam Chorten.. Hier start de hike naar het meest bekende klooster van Bhutan, 
Taktshang Monastery, ook wel Tiger’s Nest genoemd. De naam Tiger’s Nest is ontstaan uit een oude 
legende waarin de boeddha Padmasambhava op de rug van een tijger naar deze plek vloog. Dus is er een 
práchtige kloostertempel gebouwd. 
 
Na twee à drie uur pittig omhoog wandelen (of hobbelen op de rug van een paard), kom je bij het 
spectaculair tegen een bergwand ‘geplakte’ klooster. Het uitzicht op Taktshang, hangend aan een steile 
rotswand tussen gekleurde gebedsvlaggetjes, is alleen al de klim meer dan waard. Je gids zal je een 
rondleiding geven door het klooster. Neem een paar briefjes van 10 of 20 ngultrum mee als je een 
boterlampje wilt aansteken. Door het aansteken van een boterlamp kun je een wens naar de goden 
sturen, net zoals de locals dat doen. 
 
Veel Bhutani nemen een flesje mee van het heilige water dat in de kleine grot stroomt, bij de ingang van 
het klooster. Het drinken van het heilige water zuivert de geest, zo gelooft men. Maar als je niet ziek wilt 
worden kun je er beter niet van drinken. De tocht naar beneden gaat een stuk sneller. In een uurtje ben je 
weer beneden. NB: de wandeling naar beneden kan alleen te voet (en dus niet per paard) worden 
afgelegd. 
 
Waarschijnlijk komen we tijdens de rit naar het Tiger’s Nest prosternerende pelgrims tegen. Ze gaan 
languit op de grond liggen, staan weer op, schuifelen een klein stukje naar voren, heffen de handen boven 
het hoofd en voor het hart, en gaat weer languit op de grond liggen. Net zolang totdat ze hun 
eindbestemming hebben bereikt (Kichu Lhakhang). Laat het aan je gids weten als je Kichu Lhakhang, de 
oudste tempel van Bhutan, wilt bezoeken. Kichu Lhakhang is in de 7e eeuw gebouwd door de Tibetaanse 
koning Songtsen Gampo. 
 
In de avond is het tijd voor een gezamenlijk afscheidsdiner in een lokaal restaurant. Je geniet  
vanavond met elkaar van de maaltijd terwijl je met elkaar terugkijkt op een fantastische reis. 
 

  Tashi Namgay Resort - http://www.tashinamgayresort.com/ 
    

     
 
Dag 16: Nog even genieten van Delhi (India) | 22 dec 2021 
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We nemen afscheid van onze Bhutanese gids en chauffeur en reizen met de vroege ochtendvlucht terug 
naar Delhi. Omdat er een flink aantal uurtjes zitten tussen onze aankomst in Delhi en de doorvlucht naar 
Amsterdam grijpen we de kans om nog een aantal uren te genieten van India. 
 
NB: het is mogelijk om het reisdeel in India te verlengen (privéreis). Met bijvoorbeeld een bezoek aan de 
Taj Mahal in Agra. Als je dit wilt geef dit dan aan bij boeking van je reis. 
 
In de avond reizen we terug naar het internationale vliegveld. Je vliegt op eigen gelegenheid terug naar 
Amsterdam of Brussel. 
 
Optioneel 1: Red Fort, Jamai Masjid, Khari Baoli en Gurudwara Bangla Sahib (Old Delhi) 
We reizen samen met onze gids naar het majestueuze middeleeuwse Red Fort, dat diende als paleis voor 
heerser Shah Jahan (de bouwer van de Taj Mahal). Het fort heeft twee kilometer lange muren, in hoogte 
variërend van 18 tot 33m. Binnen de muren vind je o.a. práchtige poorten, verschillende rijk gedecoreerde 
paleizen en een moskee. Nadat we Red Fort hebben bewonderd reizen we door naar de extravagante 
Jamai Masjid, één van de grootste moskeeën van India. Jamai Masjid is in de 17e eeuw gebouwd onder 
Mogol-architectuur, een mengvorm van islamitische en hindu-bouwkunst. Vanuit de zuidelijke minaret, 
121 treden klimmen, heb je een mooi uitzicht over de stad. Ook bezoeken we de kruidenmarkt van Khari 
Baoli. Het is er een kakofonie van kleuren, geuren en geluiden. Tot slot gaan we naar Gurudwara Bangla 
Sahib. Een fascinerende Sikh-tempel met een grote gaarkeuken waar de armen van de stad iedere dag 
gratis een maaltijd krijgen. 
 
Dag 17: Weer thuis - onvergetelijke ervaringen rijker | 23 dec 2021 
 
Je komt weer aan op het vliegveld thuis, onvergetelijke reiservaringen rijker.  
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Prijs van deze reis 

Prijs per persoon € 3150 

 

Toeslag eenpersoonskamer  € 350 

 

Prijs optioneel 
 

Nr Excursie Prijs per persoon 

1 Highlights Old Delhi € 50 

 
 
Prijs inclusief 
 

• Het vervoer in Bhutan zoals genoemd in de reisbeschrijving (privévervoer) 

• Het vervoer in India zoals genoemd in de reisbeschrijving (privévervoer) 

• Retourvlucht Delhi - Paro - Delhi * 

• Alle overnachtingen van dag 2 t/m dag 15 in accommodaties zoals genoemd of gelijkwaardig op basis 
van tweepersoonskamers 

• Alle maaltijden (ontbijt/lunch/diner) in Bhutan 

• Alle excursies in Bhutan zoals genoemd in reisbeschrijving (inclusief gids, vervoer, entree) 

• Engelssprekende Bhutanese gids in Bhutan 

• Lokaalsprekende of mondjesmaat Engelssprekende chauffeur in Bhutan en India 

• Visum Bhutan  

• Permits Bhutan  

• Toeristenbelasting Bhutan  

• Entree en permit Trongsa Tshechu 

• Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7) 

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 
 
Prijs exclusief 
 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, wassen kleding, fooien, snacks, drankjes, etc.) 

• Eventuele huur paard voor tocht naar het 'Tigers Nest' in Paro  

• Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring) 

• Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 

• Retourvlucht Amsterdam - Delhi - Amsterdam ** 

• Visum India 

• Uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 
 
* Internationale retourvlucht Delhi-Paro-Delhi 
 
De internationale retourvlucht Delhi-Paro-Delhi is inbegrepen in deze reis. We vliegen met Druk Air. Zodra  

 

PRIJSOVERZICHT 
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de vluchtschema’s bekend zijn zullen we de vluchtgegevens met je delen. 
 
** Internationale retourvlucht Amsterdam of Brussel - Delhi - Amsterdam of Brussel 
 
De internationale retourvlucht van huis naar Delhi, en weer terug mag je zelf boeken. We adviseren je 
hierbij natuurlijk met alle plezier. Belangrijk is dat je een overstaptijd hebt van minimaal 5 uren, tussen 
aankomst op Delhi Airport en vertrek van je volgende vlucht. 
 
Hotel vliegveld Delhi 
 
Omdat er vaak een langere overstaptijd zit tussen aankomst op Delhi Airport en het vertrek van je 
volgende vlucht kan het fijn zijn om voor een paar uurtjes een airport hotel te boeken. Nadat je door de 
douane bent kun je hiervoor terecht bij Hotel Holiday Inn - https://bit.ly/2N9P56h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR   
deze voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. 
Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 
 

   
 

 

Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en  
mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis.  
Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn.  
Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder 
beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud  
of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene 
omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft  
vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of 
programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 


