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Bhutan on pieni Himalajan buddhalainen kuningaskunta, jonka luonto lumoaa ja uskonnollisuus tekee syvän 

vaikutuksen. Maassa hyvinvoinnin mittarina on bruttokansanonnellisuus. Unohtumattomia elämyksiä onkin 

luvassa niille, joita kiinnostavat vähemmän kuljetut reitit ja neitseelliset maisemat. Syksyn 2015 matkamme 

toteutuu lokakuussa, jolloin Himalajan taivas on avoinna ja syksyn kauneus huipussaan. Lennämme Delhin 

kautta ja nousemme maanteitse Pohjois-Intiasta Bhutanin vuoristoisiin maisemiin. Kuljemme Bhutanissa pyhillä 

paikoilla, nousemme Tiikerinpesälle 3000 metrin korkeudessa ja tutustumme ihmisiin ja elämään tässä 

massaturismin välttäneessä maassa. Luvassa on ikimuistoinen matka rikkaaseen kulttuuriin, syvään 

perinteeseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Matkanjohtajina ovat moninkertaiset Himalajan-kävijät Erkki 

Lehtiranta ja Leena Niemelä. Vastaava matkanjärjestäjä Mandala Travel, tilaajana ja yhteistyökumppanina 

Smiling Stars. 

 

Bhutanin kuningaskunnan pinta-alasta yli 70 prosenttia on koskematonta luontoa, ja sen alueelta löytyvät 

maailman korkeimmat kiipeämättömät vuoret. Tämä vähän vieraillun Bhutanin kattava kiertomatkaohjelma vie 

luonnonrauhaan upeisiin Himalajan maisemiin sekä maan keskiosan laaksoihin, joissa perinteinen 

bhutanilainen elämäntapa on edelleen voimissaan. 

Ennen Bhutaniin siirtymistä tutustumme Gorumaran kansallispuistoon Koillis-Intiassa. Bhutanissa matkaamme 

maan länsi- ja keskiosien halki pääkaupungista Thimpusta Trongsan ja Bumthangin satumaisiin laaksoihin, 

todistaen matkalla mm. yhtä lukuisista paikallisista uskonnollisista juhlista. Bhutanin kiertomatkan lopuksi 

tutustumme Intian pääkaupungin Delhin nähtävyyksiin. 

MATKAREITTI: Delhi – Bagdogra – Gorumaran kansallispuisto – Phuentsholing – Thimpu – Trongsa – Bumthang – 

Membar Tsho – Bumthang – Gangteng – Paro – Ha’n laakso – Paro - Delhi 

 

RYHMÄKOKO:  10-16 hlö 

 

LENNOT: Finnair 

15.10.2015  HELSINKI – DELHI  20:10 – 05:25  (16.10.)  

28.10.2015  DELHI – HELSINKI  10:40 – 14:50 

 

MATKAN HINTA 3970 euroa, varausmaksu ilmoittautumisen yhteydessä 400 euroa. 

ILM. yhteystietoineen (os, puh, email):  info@smilingstars tai puh. 0400-761 939.  

Matkan viisumia varten tarvitaan kopio passista; passin on oltava voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen. 



MATKAOHJELMA: (Huom. muutokset mahdollisia) 

PÄIVÄ 1 > HELSINKI – DELHI 
Suora yön yli lento Suomesta Intiaan.  

PÄIVÄ 2 > DELHI - CHALSA (I)  

Koneen vaihto Delhissä ja Lento Koillis-Intiaan Bagdograan, josta jatkamme 

autoilla n. 2 tunnin ajomatkan Chalsaan. Majapaikkamme Sinclairs Retreat 

sijaitsee Gorumaran kansallispuistossa, joka on tunnettu intiansarvikuonoistaan.  

PÄIVÄ 3 > CHALSA (A,L,I) 

Teemme puistoajelun Gorumaran kansallispuistossa, missä hyvällä onnella 

kohtaamme sarvikuonoja, sekä lukuisia hirvieläin- ja lintulajeja. 

PÄIVÄ 4 > CHALSA - THIMPU (A,L,I) 

Siirrymme aamulla maanteitse Bhutanin rajalle Phuentsholingiin. Sieltä jatkamme 

rajamuodollisuuksien jälkeen kohti Bhutanin pääkaupunkia Thimpua, jonne saavumme 

alkuillasta.  Yöpyminen Kisa Hotel tai vastaava. 

PÄIVÄ 5 > THIMPU (A,L,I) 

Tänään tutustumme Bhutanin rauhallisen pääkaupungin nähtävyyksiin. Vierailemme mm. 

maan kolmannen kuninkaan muistostupalla, buddhalaisessa luostarissa, tutustumme 

perinteiseen lääketieteeseen ja tervehdimme maan kansalliseläimiä takineja.  

 

PÄIVÄ 6 > THIMPU – TRONGSA (A,L,I) 

Matkaamme Thimpusta korkeiden Himalajan solien kautta Bhutanin keskiosaan, 

vehreälle Trongsan alueelle, jonka historiallisessa linnoituksessa vierailemme. 

Yövymme Trongsan pikkukaupungissa, Chendobji Resort tai vastaava. 

 

PÄIVÄ 7 > TRONGSA – BUMTHANG (A,L,I) 

Jatkamme matkaa Trongsasta koilliseen, maatalousvaltaiselle Bumthangin alueelle, 

joka tunnetaan yhtenä Bhutanin perinteisimmistä seuduista. Yöpyminen Jakar Village Lodge tai vastaava. 

 

PÄIVÄ 8 > BUMTHANG (A,L,I) 

Koko päivä varattuna  Jakar Tshechuun, paikalliseen buddhalaiseen festivaaliin 

osallistumiseen. Pääsemme seuraamaan buddhalaisten munkkien 

naamiotansseja, joita tanssitaan Jakarin linnoituksen sisäpihalla. Sadat paikalliset 

pyhiinvaeltajat perinteisissä asuissaan kokoontuvat seuraamaan tätä 

kuvauksellista kolmipäiväistä festivaalia värikkäine seremonioineen. 

 

PÄIVÄ 9 > BUMTHANG (A,L,I) 

Aamulla mahdollisuus osallistua Jakar Tsechun  avausseremoniaan, jolloin valtava 

Thangka kangas otetaan esille. Aamupäivällä on vuorossa päiväretki Tangin 
laaksoon, Membar Tso:lle eli liekehtivälle järvelle, josta 800-luvulla 

buddhalaisuuden Bhutaniin tuoneen Guru Rimpochen, toisen valaistuneen 

buddhan, pyhät kirjoitukset on löydetty. 

 



PÄIVÄ 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. Yöpyminen Dewachen Hotel tai vastaava. 

 

PÄIVÄ 11 > GANGTENG – PARO (A,L,I) 

Tänään siirrymme Gangtengin alueelta Länsi-Bhutaniin, viljavaan 

Paron laaksoon, joka sijaitsee n. 2200 metriä merenpinnasta. 

Vierailemme iltapäivällä Tiikerinpesänäkin tunnetussa Taktsangin 
luostarissa. Yöpyminen Kichu Resort tai vastaava. 

 

PÄIVÄ 12 >  HA’N LAAKSO (A,L,I) 

Teemme päiväretken Parosta käsin 2700 metrin korkeudella 

merenpinnasta sijaitsevaan Ha-joen laaksoon, jossa voimme vierailla perinteiseen 

bhutanilaiseen tyyliin rakennetussa Ha’n kylässä ja Valkoisen kyyhkyn luostarissa. 

 

PÄIVÄ 13 > PARO – DELHI (A) 

Jätämme jäähyväiset Bhutanille ja lennämme aamupäivällä takaisin Intiaan ja 

Delhiin. Iltapäivällä teemme opastetun kiertoajelun Delhissä, jonka aikana 

tutustumme Bahai-uskonnon upeaan Lootustemppeliin, moderniin New 

Delhiin, Intian suurimpaan moskeijaan Jama Masjidiin, sekä teemme riksa-

ajelun Delhin vanhankaupungin tunnelmallisilla kaduilla. Yöpyminen 

Delhissä.  

 

PÄIVÄ 14 > DELHI - HELSINKI (A) 

Aamulla kuljetus lentokentälle ja suora lento kotimaahan. 

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

 

KOHTEITAMME: 
GORUMARAN KANSALLISPUISTO Intian Länsi-Bengalissa, Bhutanin lounaispuolella, 80 km päässä 

Bagdogran lentokentästä sijaitseva Gorumara on suhteellisen pienestä koostaan huolimatta on yksi Intian 

mielenkiintoisimmista kansallispuistoista. Alue suojelee Himalajan eteläpuolen terai-alankoalueen metsiä ja 

ruohostomaita. Gorumaran kansallispuisto on kuuluisa intiansarvikuonoistaan, mutta siellä elävät myös mm. 

intiannorsu, gauri, aksishirvi ja harvinainen kääpiösika. Puiston alueella tavataan 50 nisäkäs- ja lähes 200 

lintulajia. 

THIMPU Bhutanin pääkaupunki Thimpu on varmasti maailman ainoa pääkaupunki jossa ei ole liikennevaloja. 

Kaupungin ”ruuhkaisimmassa” risteyksessä seisoo elegantisti liikennettä ohjaava poliisi. Autot saapuivat tähän 

uinuvaan pääkaupunkiin vasta 1960-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. Noin 80 000 asukkaan kaupungissa on turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri. Sen tärkeimpiin 

nähtävyyksiin kuuluu kaupungin linnoitus, käsityötaiteen keskus, kansallinen kirjasto, sekä maan kolmannen 

kuninkaan muistoksi rakennutettu buddhalainen stupa. 

 



PARO Vehreä ja viljava Paron laakso sekä kaupunki sijaitsevat Bhutanin läntisessä osassa, vanhan Tiibetin 

kauppareitin varrella. Laakso on yksi Bhutanin viljavimmista ja etenkin punaisen riisilajikkeen viljelyaluetta. 

Muita laaksossa viljeltäviä tuotteita ovat omenat ja mansikat. Paron tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat sen vanha 

linnoitus, Rinpung Dzong, sekä Bhutanin kansallismuseo. Kaupungissa sijaitsee maan ainoa kansainvälinen 

lentokenttä. 

DELHI Intian toiseksi suurin ja maailman kahdeksanneksi suurin kaupunki Delhi pitää sisällään myös Intian 

pääkaupunki New Delhin. Esikaupunkeineen tässä suurkaupungissa asuu yli 22 miljoonaa asukasta. Delhi on 

Intian pohjoisosan poliittinen sekä kaupan ja kulttuurin keskus ja monikulttuurinen suurkaupunki, joka tarjoaa 

paljon nähtävää ja koettavaa. Tämä muinaisten suurmogulien valtakunnan pääkaupunki pitää sisällään kolme 

Unescon maailmanperintökohdetta ja lukemattomia muita historiallisia nähtävyyksiä, joihin voi tutustua mm. 

Delhin historiallisessa vanhassa kaupungissa. Delhi tarjoaa myös loistavat mahdollisuudet edullisten ostosten 

tekemiseen – tarjonta on kattava koruista vaatteisiin - sekä monimuotoiseen intialaiseen kulttuuriin 

syventymiseen. 

 

 

MATKAN HINTA JA MAKSUAIKATAULU – Mandala Travel 
Matkan hinta 3970 euroa sisältää lennot, majoituksen 2 hh aamiaisineen ja matkaohjelman sekä täysihoidon 

Bhutanissa. 1 hh lisämaksusta 370 euroa, saatavana rajoitetusti. Ennakkomaksu 400 euroa peritään varauksen 

yhteydessä (sis. Mandala Travelsin hintaan).  

Loppumaksu 3620€  erääntyy 35 vrk ennen matkaa. Maksamme Bhutanin maapalvelut sekä liputamme 

Finnairin kaukolennot 1kk ennen matkaa. Mikäli asiakas peruu varauksen tämän jälkeen, pidätämme 

palautettavasta summasta lentoyhtiöiden sekä palvelutarjoajien mahdolliset peruutuskulut. (Käytännössä 

lentoyhtiöiltä ei saa mitään takaisin peruutuksen yhteydessä.) 

Hinta perustuu tämänhetkisiin valuuttakursseihin, 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 11.9.2015 peruutuskulut ovat kokonainen ennakkomaksu (400€/hlö) 

11.9.2015 jälkeen, kuitenkin ennen 30.9.2015 peruutuskulut on 60 % koko matkan hinnasta.  

30.9.2015 tai sen jälkeen peruutuskulut ovat 100% ja korvattavissa vain matkavakuutuksen kautta. 
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