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Bhutan is een buitengewone bestemming voor bevoorrechte reizigers.  
Het sprookjesachtige koninkrijk met zijn boeddhistische Tibetaanse cultuur ligt 
ingeklemd tussen Tibet in het noorden en India in het zuiden. In dit afgelegen, unieke 
en groene bergachtige land  lijkt de tijd te hebben stilgestaan.  
Het Himalaya gebergte en de overheid  sloten het land af van de buitenwereld en 
hierdoor werd een unieke cultuurgebied bewaard. Tot 1974 was het praktisch 
onmogelijk om het land binnen te komen, omdat de grenzen gesloten waren om het te 
beschermen voor invloeden van buitenaf. Tegenwoordig wordt er een beperkt aantal  
toeristen per jaar toegelaten. De bezoeker ervaart Bhutan vaak als reis terug in de tijd 
en de bevolking als uiterst gastvrij en vriendelijk.  
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REISSCHEMA 

 
DAG 1 Vliegreis Amsterdam – Delhi 
 
DAG 2  Vlucht Delhi-Guwahati + transfer naar grensovergang  Samdrub Jongkha 
 
DAG 3 Samdrub Jongkha - Trashigang  
 
DAG 4 Trashigang - Mongar 
 
DAG 5 Mongar : visit Lhuentse 
 
DAG 6 Mongar - Bumthang 
 
DAG 7  Bumthang 
 
DAG 8  Bumthang - Trongsa 
 
DAG 9 Trongsa - Punakha 
 
DAG 10 Punakha - Thimphu 
 
DAG 11 Thimphu – Paro 
 
DAG 12 Paro 
 
DAG 13 Vlucht Paro - Delhi  + Delhi – Amsterdam 
 
DAG 14 Aankomst Amsterdam   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG 1 AMSTERDAM – DXB-DELHI  

Na aankomst op de luchthaven van Delhi volgt een transfer naar hotel. 
 

DAG 2 Delhi – GUWAHATI + transfer naar SAMDRUBJONGKHA B/L/D 

Na het ontbijt vroeg transfer naar de luchthaven van Delhi voor de vlucht naar Noord India. 
Maak kennis met onze Bhutanese vertegenwoordiger en transfer van ca. 4 uur  naar de grens. In 
Samdrubjongkha passeer je  de grensovergang , die  loopt dwars door het plaatsje heen. 
Na de immigratie formaliteiten rijd je Bhutan binnen en overnacht je in Samdrubjongkha. 
  

DAG 3 SAMDRUBJONGKHA-TRASHIGANG (7 uur) B/L/D  

 Na een vroeg ontbijt vertrek in noordelijke richting naar Trashigang, het hoofdstadje  van het 
gelijknamige district. De weg slingert zich vanuit de laagvlakte langzaam omhoog, haarspeldbocht 
na haarspeldbocht, steeds hoger ga je de bergen in.  Aan het eind van de middag aankomst in  
Trashigang, waar de huizen dicht op elkaar staan. Op de vele trappetjes, die de straten met elkaar 
verbinden, kom je veel inwoners in de traditionele dracht tegen. Het handelsstadje ligt kruispunt 
van handelswegen en is het de marktplaats voor de semi-nomadische volk van Merak en Sakteng. 
Hoog boven Trashigang, op een berghelling, staat de 350 jaar oude Trashigang Dzong.  

DAG 4 TRASHIGANG – MONGAR   (4 uur) B/L/D  

Na het ontbijt gaat u op weg naar Mongar. Langs de Gamri-rivier. De weg voert u langs maisakkers 
en zelfs bananenplantages. Langzaam gat de weg omhoog en bereik je de bossen van de Kori-La 
pas.  Bij de stupa wapperen hier de gebedsvlaggen in de wind. Een prima plek om even te stoppen 
en te genieten van de omgeving. Ook de rest van uw reis naar Mongar voert u door een mooie 
omgeving. Langs akkers met citroengras en door prachtige valleien en bergpassen. Mongar ligt, net 
zoals zoveel dorpen in Oost-Bhutan, hoog op een berg helling. Rijen eucalyptusbomen beschermen 
het dorp tegen de wind. Op weg naar Mongar bezoek aan de Gom Kora tempel, een heilige 
meditatie plaats van Guru Rinpoche (Tweede Boeddha). 

  

 

 

 

DAG-VOOR-DAG PROGRAMMA 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

DAG 5 MONGAR : Bezoek aan Lhuentse Dzong B/L/D 

Vandaag bezoek aan  Lhuentse (3 uur) en de rit gaat door een  landschap met afwisselend 
citroengrassen,  kliffen en naaldbossen. Aan het einde van de ochtend bereiken we de Dzong in 
Lhuentse, hoog gelegen op een rots, omringd door steile ravijnen aan bijna alle kanten, torent het 
klooster uit over de Kuri Chu vallei. De 17e eeuwse dzong wordt beschouwd als een van de meest 
afgelegen en authentieke Dzongs van het land. Ongeveer honderd monniken leven hier in de schaduw 
van besneeuwde toppen een teruggetrokken leven. Ze zien weinig bezoekers en zijn vriendelijk en 
gastvrij. In de middag terugkeer naar Mongar.  

DAG 6 MONGAR – BUMTHANG (7 uur)  B/L/D 

Vertrek naar Bumthang langs een onvergetelijk mooie route. De weg voert onder andere door het 
Thrumshing-La Nationale Park. In de bossen wemelt het van de apen en exotische vogels. Met z’n 3750 
meter hoogte is de Thrumshing-La de hoogste pas van Bhutan. Steile kliffen, watervallen en prachtige 
vegetatie wisselen elkaar af. Aan het eind van de dag bereik je Jakar, een aangenaam dorpje en een  
prima uitvalsbasis om de Bumthang valleien te gaan verkennen. 

DAG 7 BUMTHANG B/L/D 

De valleien rondom Bumthang ademen Boeddhisme. De hellingen zijn bezaaid met tempels en  
het is het boeddhistische centrum van Bhutan. De Ura vallei is de hoogst gelegen vallei in Bhumtang met 
een heilig Meer Membartsho, wat “brandend meer” betekent. Het meer is eigenlijk een verwijding in de 
Tang Chhu rivier, waar volgens de legende een tempel met schatten op de bodem zou liggen.  
Op deze heilige plaats wapperen witte, met mantra’s beschreven vlaggetjes en op deze manier worden 
gebeden en gelukwensen met de wind meegevoerd, de wereld rond. 

DAG 8 BUMTHANG – TRONGSA (4 uur) B/L/D 

Na het ontbijt op weg naar het nog geen 70 km verderop gelegen Trongsa. De route is prachtig en  
doorkruist de Chume Vallei en leidt langs kleine dorpjes en tempels. De akkers staan vol met tarwe en 
boekweit, die weer plaatsmaken voor rijst- of aardappelvelden. Op de Yutongla pas wapperen de 
gebedsvlaggen in de wind en in de verte grazen wollige zwarte yaks. Als Trongsa in zicht komt, valt 
meteen het de imposante dzong op. Strategisch gelegen tussen twee stromingen van de Mangde Chhu 
rivier, ligt de dzong in de vallei die oost en west Bhutan van elkaar scheidt. Eeuwenlang liep de enige 
handelsroute van oost naar west zelfs dwars door de dzong heen. 
 

DAG 9 TRONGSA – PUNAKHA (7 uur) B/L/D 

De weg van Trongsa naar Punakha loopt via Chengdebji en Sephu langs rododendrons en ceder bossen . 
Punakha ligt niet zo heel hoog en heeft dan ook een relatief warm klimaat.  
Eeuwenlang trokken ambtenaren van de regering daarom elke winter naar deze winterhoofdstad. 
Waar de Vader – en Moederrivier samenvloeien, ligt op een eilandje de dzong van Punakha,  om drie 
grote binnenplaatsen gebouwd. Indrukwekkend is de Grote Tempel, met prachtige fresco’s en beelden 
en de kroningshal van de koningen van Bhutan.  



 

 

 

 
 

 

 

 
DAG 10 PUNAKHA – THIMPU (3 uur)  B/L/D 

Onderweg naar Thimphu slingert de weg zich omhoog naar de Dochu-La pas. Bij helder weer is het 
uitzicht over de oostelijke Himalaya en de Druk Wangyal Chorten prachtig. Vanmiddag heb je de tijd 
om Thimphu te verkennen. Het stadje heeft nog de traditionele laagbouwarchitectuur: hoogbouw 
werd altijd verboden. Opvallend zijn de verkeersagenten die het verkeer met gebaren leiden. Geen 
stoplichten, maar authentieke handenarbeid. Norzin Lam is de hoofdstraat van Thimphu, hier vind je 
de meeste winkels, restaurants en hotels. In het noordoosten van het centrum is van vrijdagmiddag 
tot zondagnacht markt. Bezoek ook de nationale bibliotheek, het nonnenklooster en  het Textiel 
Museum. En  maak een stadswandeling door het centrum en de velden voor boogschieten. 

DAG 11 THIMPU – PARO B/L/D 

Vroeg ontbijt en bezoek aan de kleurrijke weekendmarkt van Thimpu.  Daarna vertrek naar Paro.  
Vlak voordat je de Paro Vallei binnenrijdt, passeer je drie chorten. Heel bijzonder is dat de stupa’s in 
verschillende stijlen zijn gebouwd, Bhutanees, Tibetaans en Nepalees.  
Paro is een gemoedelijk provinciestadje met laagbouw en veel groen. Paro Dzong, het  grote 
kloosterfort heeft verschillende binnenplaatsen en tempels, waar monniken uit de hele omgeving 
naar toe komen. Boven de Dzong ligt een oude wachttoren met mooi uitzicht over de vallei en het 
huisvest het nationale museum.  

DAG 13 PARO – DELHI- AMSTERDAM 

 De reis door het Land van Donderdraken en Bruto Nationaal Geluk loopt al weer ten einde. Vandaag 
terugvlucht via Delhi  naar Amsterdam 

 

DAG 14 AANKOMST AMSTERDAM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Vervoer 

U reist door Bhutan per auto met privéchauffeur en gids. Het reistempo wordt in overleg met de gids bepaald.  

U kunt dus stops maken waar en wanneer u maar wilt.  In de steden waar u overnacht is de auto met chauffeur 

onbeperkt beschikbaar. De chauffeur eet overigens niet met u mee. Tijdens uw reis door Bhutan zijn de 

entreegelden en alle maaltijden inclusief, drankjes dient u zelf te betalen. Fooien voor de gids/chauffeur zijn niet 

verplicht maar worden wel op prijs gesteld. 

 

Visum 

Voor Bhutan is een visum verplicht en voor India dient u zelf een visum online aanvragen 

https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html 

Uw paspoort dient nog 6 maanden na terugkomst geldig te zijn.  

 
Geld 

Het Bhutanese betaalmiddel is de ngultrum (Nu). Er zijn biljetten van 500, 100, 50, 20, 10, 5 en 1 ngultrum 

waarop verschillende dzongs (kloosterburchten) afgebeeld staan. Je mag de ngultrum niet uitvoeren. Zorg 

ervoor dat u altijd wat kleingeld op zak heeft, want vaak heeft men niet veel wisselgeld.  De pinautomaten in 

Bhutan zijn vrijwel alleen geschikt voor de lokale bevolking en het is dan ook niet mogelijk om uw pinpas te 

gebruiken. Vooralsnog is het gebruik van een creditcard erg beperkt, alleen in de grotere hotels en bij enkele 

handwerkwinkels. De gemakkelijkste manier om te betalen is contante US Dollars of Euro’s mee te nemen.  

 
Klimaat 

Bhutan heeft meerdere klimaatzones: van de subtropische jungles in het zuiden tot gletsjers in het noorden. In 

de winter is het zuiden het meest aangenaam, het is veelal droog. Deze periode is een goede periode om vogels 

te bekijken in de jungles, van dorp naar dorp trekken of een mountainbiketocht maken door de bergen. Alleen 

de hoogste gedeelten zult u niet kunnen bereiken in deze periode, doordat deze besneeuwd zijn.  

De lente is uitstekend geschikt om de plekken op gemiddelde hoogte te bezoeken, boven de 3000m bloeien nu 

de rhodondendrons. Ook is dit een goed tijdstip om te gaan raften. Pas in de maand mei zal het meer gaan 

regenen. In de zomer is dan de monsoon aan de beurt. Dagelijks zullen er korte buien vallen, maar dit is geen 

ramp als u uw dagen goed indeelt. Hoger in de bergen zult u mildere temperaturen tegenkomen, wat het 

prettiger maakt om tijdens een bergwandeling van de mooie groene weiden te kunnen genieten.  

De herfst is het hoogseizoen van Bhutan. In deze periode vinden er vele festivals plaats. Ook is het regenseizoen 

grotendeels over, waardoor men voornamelijk kan genieten van een helder zicht vanaf de bergen. De rijstoogst 

maakt het uitzicht op het steeds van kleur veranderende landschap nog spectaculairder.  
 
Tijdverschil 

In Bhutan is het tijdens de zomertijd 4 uur later dan in Nederland. Tijdens onze wintertijd is het  5 uur later  
 
Vaccinaties 

Voor een reis door Bhutan worden diverse vaccinaties aanbevolen.  

 
Elektriciteit 
De voltage in Bhutan is 230 volt en in de meeste hotels is het mogelijk om uw accu’s en batterijen zonder 
problemen op te laden. Voor de stopcontacten heeft u soms een tweepolige of driepolige stekker nodig. 
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