
Het land van de donderdraak (4 deelnemers)  
Enkele hoogtepunten van deze reis naar Bhutan zijn het Boeddha Point, 

waar u een mooi uitzicht heeft op Thimphu en de vallei, de Nationale Bibliotheek met tal van 

eeuwenoude Boeddhistische manuscripten, verschillende kloosters, de witte stupa Chendebji 

Chorten die demonen moet overwinnen en het Taktsang Monastry, ook wel bekend als het ‘Tijgers 

Nest’.  

Dag 1 : Brussel – Delhi  
Vertrek vanuit Zaventem met de Swiss of Lufthansa vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal door de 

correspondent en transfer naar hotel Pride plaza****. 

Dag 2 : Delhi - Paro - Thimpu (o-m-a) 
In de voormiddag transfer naar de luchthaven voor de internationale vlucht naar Paro, gelegen op 

2300m hoogte. Onmiddellijk vertrek naar Thimpu met onderweg een stop ter hoogte van Chuzom, 

“de samenvloeiing” (van de Paro en Wang rivieren). Bij aankomst installatie in hotel Kisa*** of 

gelijkwaardig. In de namiddag bezoek aan de Memorial Chorten (“stoepa”), een indrukwekkend 

monument met vergulde spiralen, gebouwd ter herinnering aan de derde koning. Aan het eind van 

de middag rit naar Boeddha Point vanwaar u een mooi uitzicht heeft op Thimphu en de vallei. 

Dag 3 : Thimpu (o-m-a) 
Bezoek aan de Nationale bibliotheek, waar zich tal van eeuwenoude Boeddhistische manuscripten 

bevinden alsmede de nationale Painting school waar traditionele kunst in ere wordt gehouden door 

de manier waarop thangka’s worden gemaakt. Verder bezoek aan de Trashi Chhoe Dzong, een 

imposante kloosterburcht, zetel van de regering en het ‘Koninklijke kantoor’ en het Pangri Zampa, 

een 16de eeuws klooster waar de jonge monniken opgeleid worden in astrologie en het lamaïsme. 

Dag 4 : Thimpu - Punakha (o-m-a) 
Vertrek naar Punakha, de oude hoofdstad met onderweg de oversteek van de bergpas van Dochu-La 

(3050m), van waar men bij helder weer de 7600m hoge Kula Kangri kan ontwaren. Bij aankomst 

installatie in hotel Damchen Resort*** of gelijkwaardig. In de namiddag bezoek aan de Punakha 

Dzong, een reusachtig bouwwerk dat uittorent boven de samenloop van 2 rivieren. Tot slot bezoek 

aan het Chimi Lhakhang klooster, gebouwd eind 15de eeuw ter ere van de populaire onorthodoxe 

lama Drukpa Kuenley. 

Dag 5 : Punakha - Bumthang (o-m-a) 
Rit naar Bumthang over de Pelela pass (3300m). Onderweg brengt u een bezoek aan de Chendebji 

Chorten. Deze witte stupa is in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd door lama Shida, om een 

demon die de vallei hier terroriseerde te overwinnen. Ook de Trongsa Dzong en het Trongsa Museum 

worden aangedaan. Bumthang is eigenlijk een verzamelnaam voor de vier valleien in centraal 

Bhutan: Chokhor, Tang, Ura en Chumey. Installatie in hotel The Village Lodge*** of gelijkwaardig. 

Dag 6 : Bumthang (o-m-a) 
Vandaag bezoek aan het Jakar Dzong fort, Jambey Lhakhang (één van de oudste kloosters van 

Bhutan), Kurjey Lhakhang tempel en Tamshing Lhakhang met oude boeddhistische schilderijen. In de 



namiddag bezoek aan het Lhodrak Kharchhu klooster. Het klooster is één van de drijvende krachten 

achter het behoud van de Tibetaanse tradities en cultuur. 

Dag 7 : Bumthang - Gangtey (o-m-a) 
Na een vroeg ontbijt vertrek voor een rit van ongeveer 7u naar Gangtey. U rijdt door de bossen van 

magnolia en rododendrons naar Gangtey en installatie in hotel Dewachen***. In de namiddag 

bezoek aan het Gangtey Monastery. 

Dag 8 : Gangtey - Paro (o-m-a) 
Rit naar Paro met onderweg bezoek aan de Simtokha Dzong, de oudste kloostercitadel van het land, 

gebouwd in 1627 door de Shabdrung Ngawang Namgyal, die de toegang bewaakt tot de vallei van de 

hoofdstad. Het herbergt vandaag een school voor religieuze studies. Installatie in The Village 

Lodge***. In de namiddag bezoek aan de Rinpong Dzong. 

Dag 9 : Paro (o-m-a) 
Na een vroeg ontbijt maken we een excursie naar het Taktsang Monastry (Tijgers nest)! Na een korte 

rit maken we een wandeling naar Satsam Chorten, vanaf hier is het ongeveer 1u tot aan het 

uitkijkpunt vanwaar je een prachtig zicht hebt op het klooster. Het pad klimt eerst door een prachtig 

bos vol pijnbomen, die veelal bedekt zijn met baardmossen en soms zijn behangen met uitbundig 

wapperende gebedsvlaggen. We nemen een kleine pauze bij Taktsang Jakhang (cafetaria) en daarna 

is het nog maar een klein stukje tot we het wereldberoemde Taktsang klooster zien liggen, 

ogenschijnlijk binnen handbereik. Terugrit naar uw hotel. 

Dag 10 : Paro - Delhi (o-a) 
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Delhi. Bij aankomst onthaal en transfer naar een 

hotel gelegen bij de luchthaven. Vrije tijd. ’s Avonds transfer naar de luchthaven. 

Dag 11 : Delhi - Brussel 
Terugvlucht naar 

Zaventem. 

 


