
Bhutanissa luonto lumoaa, Himalaja salpaa hengen ja uskonnollisuus tekee syvän
vaikutuksen. Maassa hyvinvoinnin mittarina on bruttokansanonnellisuus. Lähde
Smiling Starsin ja Ultran kanssa Voimamatkalle Bhutaniin, Ukkoslohikäärmeen
maahan lokakuussa 2020. Saat unohtumattomia elämyksiä ja fantastisia
matkatovereita – matkanjohtajina Erkki Lehtiranta, Leena Niemelä ja Kimmo
Kuningas. Matkaohjelmassa mm. upeita vuoristojonoja ja -laaksoja, buddhalaisia
luostareita, Bhutanin pyhin alue Bumthang, ja kaiken kruunaa nousumme maan
tärkeimmälle pyhiinvaelluskohteelle, huikealle Taktsangin luostarille. Lennämme
Kathmandun kautta, luvassa upeita maisemia.   
Himalajan vuoristossa sijaitsevan Bhutanin kuningaskunnan pinta-alasta yli 70
prosenttia on koskematonta luontoa, ja sen alueelta löytyvät maailman korkeimmat
kiipeämättömät vuoret. Tämä vähän vieraillun maan kattava kiertomatka vie
luonnonrauhaan upeisiin Himalajan maisemiin sekä maan keskiosan laaksoihin,
joissa perinteinen bhutanilainen elämäntapa on edelleen voimissaan. Matkaamme
maan länsi- ja keskiosien halki pääkaupunki Thimpusta Trongsan ja Bumthangin
satumaisiin laaksoihin. Bumthangissa osallistumme Jakarin vuosittaiseen
buddhalaiseen festivaaliin ja pääsemme seuraamaan munkkien esittämiä
naamiotansseja.Kiertomatkan alussa ja lopussa tutustumme myös nepalilaisiin
kohteisiin Kathmandussa. Matkalla meditaatioita, henkisiä harjoituksia ja tarinointia
aina matkan salliessa.

VOIMAMATKA
BHUTANIIN

21.10.-1.11.2020
 

Once in a Lifetime

MATKAREITTI:  KATMANDU – PARO – THIMPU – PUNAKHA –
BUMTHANG – GANGTEY – PARO – KATMANDU

TUTUSTU OHJELMAAN >



KE 21.10. > HELSINKI – KATMANDU
Päivälennot Helsingistä Nepalin pääkaupunkiin Katmanduun.
Kuljetus hotellille.
TO 22.10. > KATMANDU  (A, I)
Aamupäivällä vierailemme Boudhanathin buddhalaisella
stupalla. Iltapäivä vapaata ohjelmaa Katmandussa.
PE 23.10. > PARO - THIMPU (A,L,I)
Ikimuistoinen lento Bhutanin ainoalle lentokentälle Paroon.
Koneen ikkunasta voi nähdä lennon aikana maailman
korkeimpien vuorten huippuja. Jo saapuminen tähän
mystiseen kuningaskuntaan herättää suuria tunteita.
Siirtyminen Parosta Bhutanin pääkaupunkiin Thimpuun.
Thimphu lienee maailman ainoa pääkaupunki, jossa ei ole
liikennevaloja. Kaupungin ”ruuhkaisimmassa” risteyksessä
seisoo elegantisti liikennettä ohjaava poliisi. Autot saapuivat
tähän uinuvaan pääkaupunkiin vasta 60-luvulla. Thimpun
kaupunki sijaitsee metsäisessä laaksossa Wang Chu -joen
varrella. Kaupunki oli 60-luvulle asti pieni kylä, kunnes
Bhutanin kuningashuone muutti sinne ja Thimpusta tehtiin
pääkaupunki. Kaupungissa on turvallinen ja rauhallinen
ilmapiiri. Iltapäivästä tutustumme Thimpun tärkeimpiin
nähtävyyksiin.
LA 24.10. > THIMPU – PUNAKHA (A,L,I)
Siirtyminen Thimphusta Punakhan laaksoon. Ajomatkamme
alkaa nousulla yli 3 000 metriä korkeaan Dochu La:n solaan,
josta on kirkkaalla kelillä upeat näkymät Bhutanin Himalajan
korkeimmille huipuille. Pilvisellä kelillä voi ihailla harjanteella
liehuvia rukouslippuja ja kuninkaan sotaretken kunniaksi
rakennettuja 108:aa stupaa. Laskeudumme vehreään
laaksoon, joka on yksi Bhutanin viljavimmista ja etenkin
punaisen riisilajikkeen viljelyaluetta. Muita laaksossa
viljeltäviä tuotteita ovat omenat ja mansikat. Jatkamme
tutustumista Punakhaan. Bhutanin vanha pääkaupunki
Punakha sijaitsee Pho Chhu -ja Mo Chhu -jokien
risteyskohdassa. Siellä sijaitsee myös maan upeimpiin kuuluva
linnoitus, Punakha Dzong. Linnoitus on bhutanilaisen
linnoitusarkkitehtuurin loisteliain tyylinnäyte. Se rakennettiin
vuosina 1637-38 ja on toiminnassa yhä tänäkin päivänä.
Linnoituksessa sijaitsevat läänin virastot, oikeus sekä
tärkeimmät uskonnolliset elimet. Tarinan mukaan linnoitus
rakennettiin ilman piirustuksia Guru Ringpochen, toisen
valaistuneen buddhan, palatsin kopioksi, jonka arkkitehtuuri
näki unessaan. Vierailemme luonnonkauniilla saarella, kahden
joen risteyksessä sijaitsevassa linnoituksessa. Majoittuminen
Punahkassa.

MATKAOHJELMA
Huom. muutokset mahdollisia.



SU 25.10. > PUNAKHA – TRONGSA – BUMTHANG 
(A,L,I) Matkaamme Punakhasta korkeiden Himalajan solien
kautta Bhutanin keskiosaan, vehreälle Trongsan alueelle, jonka
historiallisessa linnoituksessa vierailemme. Jatkamme matkaa
Trongsasta koilliseen, maatalousvaltaiselle Bumthangin alueelle,
joka tunnetaan yhtenä Bhutanin perinteisimmistä seuduista.
MA 26.10. > BUMTHANG (A,L,I)
Aamulla vierailemme Tharpaling Gompa luostarissa, missä asuun
n. 100 budhalaista munkkia. Luostarivierailun jälkeen patikoimme
3-4h halki kauniin maaseudun maisemilla vuorenharjannetta
seuraillen Lama Gompaan. Reitti päättyy näköalapaikalle.
Kuljetus hotellille.  
TI 27.10. > BUMTHANG (A,L,I)
Koko päivä varattuna Jarkar Tshechun, buddhalaisen
festivaalin seuraamista varten. Festivaali juhlistaa Guru
Rimbochen syntymää. Buddhalaiset munkit soittavat perinteisiä
instrumentteja ja esittävät naamiotanssejaan ja valtava Thanka-
maalaus paljastetaan yleisölle.
KE 28.10. > BUMTHANG – GANGTENG (A,L,I)
Palaamme Bumthangin laaksoista takaisin länteen päin
Wangdue Phodrangin alueelle, jossa sijaitsee mm. hieno
Gangtengin luostari. Luostaria ympäröivä Phobjikhan laakso
on tunnettu harvinaisten mustakaulakurkien talvehtimisalueena.
TO 29.10. >  GANGTENG – PARO (A,L,I)
Tänään siirrymme Gangtengin alueelta Länsi-Bhutaniin, takaisin
Paron laaksoon. Iltapäivällä omaa aikaa tutustua Paron
kaupunkiin. 
PE 30.10. > PARO  (A,L,I)
Bhutanin-vierailun kruunaa vierailu kuuluisassa Tiikerinpesän
sekä Kyichu Lhakangin luostareissa. Yöpyminen Parossa.
LA 31.10. > PARO – KATMANDU (A)
Jätämme jäähyväiset Bhutanille ja lennämme aamupäivällä
takaisin Nepaliin. Iltapäivällä vierailu Swayambhunathin
stupalla.
SU 1.11. > KATMANDU - HELSINKI  (A)
Aamulla kuljetus lentokentälle ja lento Dohan kautta Helsinkiin.
 

ATERIAT: [A] AAMIAINEN • 
[L] LOUNAS • [I] ILLALLINEN

 



MATKAN TIEDOT:
 
LENNOT:  Qatar Airways / Druk Air
21.10. HELSINKI – DOHA 09:50 – 15:40 
21.10. DOHA – KATMANDU 17:25 – 01:00 
23.10. KATMANDU – PARO 09:45 – 11:05
31.10. PARO – KATMANDU 07:30 – 08:55
01.11. KATMANDU – DOHA 11:25 – 14:35
01.11. DOHA – HELSINKI  16:10 – 21:20
 
KESTO 12 pv       RYHMÄKOKO: 15-20 hlö
ILM. yhteystietoineen ja lisätiedot: info@smilingstars.fi tai 0400 761
939. Matkanjohtajina Erkki Lehtiranta & Leena Niemelä ja Kimmo
Kuningas. Vastaava matkanjärjestäjä Mandala Travel - Yhteistyössä
Smiling Stars & Ultra-lehti.
 
HOTELLIT:  Katmandu, Hotel Manaslu; Thimpu, Namseling  Boutique Hotel
tai vastaava; Punakha, Hotel Meri Phuensum Hotel tai vastaava;
Bumthang, Ugyenling Hotel; Gantey, Hotel Dewachen; Paro, Mandala
Resort tai vastaava; Katmandu, Hotel Manaslu. Hotellit paikallista
standard tai guest house -tasoa kylpyhuoneineen.
 
MATKAN HINTA JA MAKSUAIKATAULU - Mandala Travel:  
Matkan hinta 4050 euroa sisältää lennot, majoituksen 2 hh aamiaisineen
ja matkaohjelman oppaineen sekä täysihoidon Bhutanissa. 1 hh
lisämaksusta 440 euroa, saatavana rajoitetusti. Ennakkomaksu 450 euroa
peritään varauksen yhteydessä (sis. Mandala Travelin hintaan).
Loppumaksu 3600 € erääntyy 35 vrk ennen matkaa. Maksamme Bhutanin
maapalvelut sekä liputamme Qatar Airwaysin kaukolennot 1kk ennen
matkaa. Mikäli asiakas peruu varauksen tämän jälkeen, pidätämme
palautettavasta summasta lentoyhtiöiden sekä palvelutarjoajien
mahdolliset peruutuskulut. (Käytännössä lentoyhtiöt eivät palauta mitään
peruutuksen yhteydessä.) Hinta perustuu tämänhetkisiin valuutta-
kursseihin, hinnastoihin ja määräyksiin. Pidätämme oikeuden vastaaviin
hinnanmuutoksiin, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.
 
MATKAN PERUUTUSEHDOT – Mandala Travel
Varausmaksun maksamisen jälkeen kuluton peruutus ei ole mahdollinen.
Varauksen jälkeen, ennen 2.9.2020 peruutuskulut ovat kokonainen
ennakkomaksu (450€/hlö). 2.9.2020 jälkeen, kuitenkin ennen 12.9.2020
peruutuskulut ovat 60 % koko matkan hinnasta. 12.9.2020 tai sen jälkeen
peruutuskulut ovat 100% ja korvattavissa vain matkavakuutuksen kautta
 
Matkan hintaan sisältyy: Lennot kohteeseen; Lentokenttä-kuljetukset;
Bhutanin viisumi; Majoitukset; Kaikki matka-ohjelmassa mainitut
kuljetukset; Matkaohjelmassa mainitut retket; Sisäänpääsymaksut
opastetuilla kierroksilla; Suomenkielisen matkanjohtajan ja
englanninkielisen paikallisoppaan palvelut; Matkaohjelmassa mainitut
ateriat; Lentokenttäverot.
Matkan hinta ei sisällä: Matkavakuutusta; Nepalin viisumeita; 
Matkaohjelmassa mainitsemattomia aterioita; Ruokajuomia; 
Henkilökohtaisia kuluja. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
 
TERVETULOA MUKAAN ELÄMÄSI SEIKKAILULLE!

 


