
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Bhutan 



Begeleide rondreis Bhutan 

14 dagen 
Vertrekdatum: 15 oktober 2023 

PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel – Delhi 

Afspraak te Zaventem voor vlucht naar Delhi. Overnachting vlak bij de luchthaven. 

 

Dag 2: Delhi - Paro - Thimphu 

Vlucht naar Paro. Op heldere dagen zijn de zichten vanuit het vliegtuig over de Himalaya overweldigend. Na 

aankomst in Paro rijden we door naar Thimphu, de hoofdstad van Bhutan.  We komen meteen in de sfeer 

tijdens een rustige wandeling door het centrum van de stad waarbij we ook een bezoek brengen aan de 

Memorial Chorten, opgericht ter herinnering aan koning Jigme Dorji Wangchuck, die overleed in 1972. Hotel 

Tashi Yoedling. (O-A) 

  

Dag 3: Thimphu 

In de voormiddag zetten we onze verkenning van Thimphu verder en bezoeken de Changangkha-tempel, één 

van de oudste heiligdommen van de stad, waar ouders vaak zegeningen komen afsmeken voor hun jonge 

kinderen. Volgend bezoek is het reusachtige Boeddha Dodena-standbeeld, dat gelegen is op een heuvel 

vanwaar we een schitterend uitzicht krijgen over Thimphu en de vallei. In de namiddag brengt een mooie rit 

door de Wang Chhu-vallei ons tot bij het Tango-klooster dat we bereiken na een wandeling van een uurtje 

over een pad dat licht bergop loopt. In het klooster is de belangrijkste boeddhistische universiteit van het land 

gehuisvest. (O-M-A) 

  

Dag 4: Thimpu - Punakha 

Rit naar Punakha met onderweg bezoek aan de Druk Wangyal Khangzang Chortens, gelegen op de Dochu 

La-pas. We nemen ook een kijkje bij de Druk Wangyal Lhakhang, waar we bij helder weer genieten van mooie 

uitzichten over het Himalaya-hooggebergte. In de namiddag maken we een aangename wandeling in de 

mooie Lobesa-vallei, naar de Chimi Lhakhang , de tempel van de 'goddelijke gek', ook wel gekend als de 

vruchtbaarheidstempel. Bezoek aan de Punakha Dzong, de tweede grootste dzong van het land, die werd 

gebouwd in de 17de eeuw en recent in zijn oude glorie werd hersteld. Zhingkham Resort of gelijkwaardig. (O-

M-A) 

  

Dag 5: Punakha - Gangtey 

De dag begint met een wandeling naar de Khamsung Yuelley Namgyal Chorten, schitterend gelegen op een 

richel hoog boven de Punakha-vallei. We wandelen verder en steken de Po Chu-rivier over via een lange 

hangbrug, waarbij we een prachtig uitzicht hebben op de dzong van Punakha. Door uitgestrekte 

rododendronbossen rijden we verder naar de Phobjika-vallei, één der mooiste valleien van het land. Hier 

brengen we in de namiddag een bezoek aan het Gangtey-klooster, één der belangrijkste Nyungmapa-

kloosters van Bhutan. Daarna maken we nog een mooie wandeling door de Phobjika-vallei, waar elk jaar de 

zwarthalskraanvogel, die leeft op het Tibetaans hoogland, komt overwinteren. Hotel Dewachen of 

gelijkwaardig. (O-M-A) 

 

Dag 6: Gangtey - Bumthang 

Een lange maar mooie rit naar voert ons naar Bumthang, via de Pele La-pas (3.390 m) die de natuurlijke grens 

vormt tussen West- en Centraal-Bhutan. Onderweg houden we halt in Trongsa, de heimat van de koninklijke 

familie. We bezoeken er de dzong, wellicht de meest indrukwekkende kloostervesting van het land. In de 

latere namiddag bereiken we Bumthang. Bumthang is de algemene naam die gegeven wordt aan 4 



verschillende valleien. De zacht glooiende hellingen zijn er begroeid met sparren en het landschap is 

doorspekt met kleine tempeltjes en kloosters. Jakar Village Lodge of gelijkwaardig. (O-M-A) 

 

Dag 7: Bumthang 

Na het ontbijt trekken we naar de hoog boven de stad gelegen dzong, waar we worden ondergedompeld in 

de sfeer van het Jakar Tsechu-festival, een religieus feest waarbij de dzong  van Jakar tot leven komt in een 

weelde van kleur, muziek en dans, ter ere van goeroe Rinpoche. De monniken kleden zich in weelderige 

kostuums en een belangrijke rol is weggelegd voor de atsara’s met hun groteske maskers. De bevolking komt 

van heinde en ver, gekleed in hun mooiste kho of kira, de nationale klederdracht. In de namiddag bezoeken 

we de Jambay Lhakhang, een der heiligste tempels in Bumthang. Daarna wandelen we verder naar de Kurjey 

Lhakhang waarvan de geschiedenis geassocieerd wordt met het bezoek van Guru Rinpoche aan Bumthang 

in het jaar 747. (O-M-A) 

 

Dag 8: Bumthang 

In de voormiddag keren we nog even terug naar het Jakar-festival. Daarna brengen we een bezoek aan het 

Tamshing-klooster, waar we schilderingen uit de Pema Lingpa-periode kunnen bewonderen. We trekken tijd 

uit voor een wandeling over de Chamkhar-markt en brengen ook een bezoek aan een fabriekje waar onder 

leiding van een ingeweken Zwitser bier en kaas gemaakt wordt. We eindigen de dag met het bijwonen van 

een debatteersessie in een van de kloosters van de stad, een verrassend schouwspel voor westerlingen. (O-

M-A) 

 

Dag 9: Bumthang 

Vandaag maken we kennis met het authentieke plattelandsleven van Centraal-Bhutan tijdens een uitstap 

naar de Tang-vallei, één van de meest afgelegen valleien van het land, en naar de Ura-vallei. (O-M-A) 

  

Dag 10: Bumthang – Thimpu 

Terugkeer naar Thimpu. Onderweg passeren we typische dorpen waar we enkele malen halthouden voor een 

korte wandeling. We maken terug een stop te Trongsa, waar we een bezoekje brengen aan de Ta Dzong, een 

voormalige uitkijktoren die nu een mooi museum herbergt. Te Wangdue Phodrang nemen we een kijkje op 

de plaats waar de in 2012 door een brand verwoeste dzong op de oude ambachtelijke manier heropgebouwd 

wordt. Door een imponerende natuur rijden we verder naar het westen van het land en bereiken in de latere 

namiddag Thimpu. Hotel Tashi Yoedling of gelijkwaardig. (O-M-A) 

 

Dag 11: Thimpu - Paro 

In de voormiddag rijden we naar Paro en maken onderweg een aantal fotostops. Na aankomst in Paro 

bekijken we de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. We brengen een bezoek aan de 

indrukwekkende Rinpong Dzong, waar een deel van de film Little Buddha werd opgenomen en aan de 

voormalige wachttoren Ta Dzong, waar nu het Nationaal Museum is ondergebracht. In de latere namiddag 

is er nog wat vrije tijd in de winkelstraten van Paro, een kans om nog wat mooie souvenirs op de kop te tikken. 

Tashi Namgay Resort. (O-M-A) 

 

Dag 12: Paro 

Vroeg uit de veren voor een bezoek aan Taktshang Gompa, beter bekend als ‘Tiger’s nest’. Dit is wellicht het 

meest tot de verbeelding sprekende klooster van Bhutan. We wandelen naar een uitkijkpost, van waar we een 

schitterend zicht hebben op het klooster dat op 900 m hoogte tegen de rots gekleefd lijkt. Wie dit wenst, kan 

verder wandelen, tot in het klooster. Mits betaling kunnen ook paardjes gehuurd worden om de tocht naar 

boven te maken. (O-M-A) 

 

Dag 13: Paro - Delhi 

Transfer naar de luchthaven voor vlucht naar Delhi. Onthaal op de luchthaven en transfer naar een 

comfortabel hotel waar we inchecken en de rest van de namiddag rustig kunnen nagenieten van de mooie 

reis door Bhutan. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. (O) 

 

 



Dag 14: Delhi – Brussel 

Aankomst in Brussel. 

 

 

 

 

 
 

Inbegrepen in de prijzen 

In het programma vermelde vluchten 

 Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

Visumkost en afhandelingskosten visumaanvraag voor Bhutan 

  

  

Niet inbegrepen in de prijzen 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Visumkost India 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


