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Tibet og Labrang – med 
Himmelekspressen over Verdens Tag 

Det tibetansk-etniske område er enormt og strækker sig fra Ladakh i vest til de 
kinesiske provinser Qinghai, Sichuan og Gansu i øst. Karakteristisk for hele området er 
dets høje beliggenhed på omkring 3.000 meter og derover. Det traditionelle Tibet var 
delt i tre regioner: Amdo og Kham i øst samt Ü i centrale Tibet, der i dag betegnes som 
Tibet. 

Vores rejse til Tibet begynder i Xi’an, hvor vi ser den verdensberømte Terrakottahær. 
På vores vej videre til Labrang-klosteret i Xiahe i Amdo, det tidligere Østtibet, besøger 
vi de flotte buddhistiske Bingling-grotter. Vi springer på Himmelekspressen til Tibets 
hellige by Lhasa, hvor vi tilbringer nogle oplevelsesrige dage og har god tid – også på 
egen hånd. Alle, som rejser til Tibet, vil se det imponerende Potalapalads samt Sera-
klosteret. Her oplever man de mange handlende og messende pilgrimme på Barkhor-
pladsen, mens de går ”kora” rundt om Tibets helligste tempel, Jokhang. Vi besøger 
Tibets største stupa, Gyantse Kumbum, og Tashilunpo-klosteret i Shigatse.  

Turen byder således på en perlerække af storslået arkitektur og et møde med det 
tibetanske folk i deres oprindelige hjemegn, som er helt spektakulær. Undervejs 
stopper vi ved traditionelle landsbyer og unikke buddhistiske templer, og vi krydser 
vindblæste bjergpas, udstrakte stepper, smukke turkisfarvede bjergsøer og frodige 
dale. 

Velkommen på en betagende rejse til Tibet og Kina med dybe kulturelle indtryk og 
storslåede naturoplevelser! 

• Rejs med det berømte Himmeltog og nyd udsigterne undervejs 
• Slap af, nyd sjælefreden og giv dig god tid i Lhasa 
• Lad dig overvælde af den majestætiske natur på Verdens Tag 
• Oplev det imponerende Potalapalads i Lhasa 
• Betragt en perlerække af buddhistiske klostre og stupaer 
• Oplev den ufattelige Terrakottahær i den gamle hovedstad Xi'an 
• Bliv klogere på buddhismen, tibetanernes historie og forholdet til Kina 
• Rejs i godt selskab med Danmarks måske mest kompetente rejseleder i Tibet 

 

Oversigt 
Dag 1:  Afrejse fra København med Finnair.  

Dag 2: Ankomst om morgenen til Xi’an. Eftermiddag besøg ved Terracottahæren.  

Dag 3: Hurtigtog til Lanzhou, bus til Bingling-grotter og videre til Xiahe. 

Dag 4: Formiddag i Labrang-klosteret og eftermiddag fri. 
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Dag 5: Til Tongren med stop undervejs. I Tongren besøg på kunstmuseum.  

Dag 6: Formiddag fri. Videre til Xining og Himmelekspressen til Lhasa.  

Dag 7: Hele dagen i toget med flotte udsigter undervejs. 

Dag 8: Lhasa – Jokhang-tempel og den gamle bydel. Tibetansk tehus. 

Dag 9: Lhasa – Potala-paladset og Sera-klosteret. 

Dag 10: Lhasa på egen hånd. 

Dag 11: Udflugt til Ganden-klosteret. 

Dag 12: Kørsel til Gyantse via Yamdrok Sø. 

Dag 13: Oplev Gyantse Stupa. Videre til Shigatse og Tashilunpo Kloster. 

Dag 14: Retur til Lhasa. Eftermiddag fri på egen hånd. 

Dag 15: Formiddag fri på egen hånd. Fly til Xi’an om eftermiddagen. 

Dag 16: Hjemrejse. 
 

Dag 1: Afrejse fra København til Xi’an 

Vi flyver fra København med Finnair via Helsinki til Xi’an. 

Måltider: på flyene 

Overnatning: på flyene 
 

Dag 2: Ankomst til Xi’an (400 moh) og Terrakottahæren 

Vi ankommer om morgenen til Xi’an og kører til hotellet, tjekker ind og hviler indtil 
frokost. Xi’an er provinshovedstad i Shaanxi og var hovedstad i det kinesiske rige fra 
Han-dynastiet (ca. år 200 fvt.) frem til Tang-dynastiets fald i år 904. Byens daværende 
navn var Chang’an, og det var hér, at idéen om Silkevejen blev født. 

Om eftermiddagen besøger vi den verdensberømte Terrakottahær. Med sine cirka 
15.000 terrakottamodeller af soldater og heste i naturlig størrelse og placeret i militær 
formation er det en af Kinas vigtigste kulturskatte. Fundet blev gjort i 1974 omkring to 
kilometer øst for Kinas første kejser Qin Shi Huangdis (260-210 fvt.) grav og er en del 
af hans mausoleum. Under gravning af en brønd fandt nogle bønder Terrakottahæren, 
som blev en af 1900-tallets største arkæologiske opdagelser. Fundet var en stor 
overraskelse, da Terrakottahæren ikke er nævnt i nogen historiske kilder. Qin Shi 
Huangdis mausoleum er i dag på UNESCOs Verdensarvsliste. Terrakottahæren er 
opdelt i tre huller, hvor man i det største af dem har 8.000 soldater. Et fjerde, tomt hul 
er fundet i tilslutning til de øvrige huller, hvilket indikerer at gravkomplekset aldrig blev 
gjort færdigt. Ved hjælp af skannere har man i jorden set omrids af mange flere 
soldater. Alle soldater i Terrakottahæren er unikke og repræsenterer forskellige 
militære rangtrin. 

Om aftenen spiser vi på en lokal restaurant. 

Måltider: morgenmad på flyet samt frokost i Xi’an 

Overnatning: Xi’an Bell Tower Hotel (eller lignende) 
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Dag 3: De buddhistiske grotter, Bingling Si, og videre til Xiahe 

Vi stiger ombord på højhastighedstoget til Lanzhou (1525 moh). I løbet af de seneste 15 
år har Kina bygget et omfattende netværk af højhastighedsjernbaner, der forbinder 
det meste af det store land. Jernbanerne er designet til hastigheder på op til 350 km/t 
og på visse strækninger helt op til 430.  

Ved ankomsten til Lanzhou begynder vores spændende bustur op i højderne sydover 
til Xiahe. Dette område, også kaldet Amdo, er det etnisk blandede grænseland mellem 
tibetansk, muslimsk og kinesisk kultur. Undervejs ser vi de imponerende grotter, 
Bingling Si, også kaldet de Tusind Buddhagrotter. Størstedelen af grotterne er opført i 
den kinesiske buddhistiske storhedstid under Tangdynastiet (6. - 9. årh.), hvor 
prinsesse Wangchen blev bortgiftet til Tibets første buddhistiske konge, Songsten 
Gampo. Vi sejler ud til grotterne, som efter anlæggelse af Liujiaxia-dæmningen i 1969 
nu ligger i en sø. Grotterne forbindes med aktiviteter fra Silkevejens mange rejsende, 
da den nordlige Silkevej gik gennem Gansukorridoren (også kaldet Hexikorridoren). De 
tidligste templer afspejler indisk kunstnerisk påvirkning, og den største statue er en 
siddende Maitreyabuddha på 27 meter.  

Vi fortsætter med bus til Xiahe gennem den maleriske natur i Linxia og Salar. Det er et 
smukt dalområde med røde bjerge, der også er kendt som fødestedet for den 10. 
Panchen Lama. Vi ankommer til Xiahe i 2900 meters højde hen på eftermiddagen. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Xiahe Baoma Hotel (eller lignende) 
 

Dag 4: Xiahe og Labrangklosteret (2.900 moh) 

Om formiddagen besøger vi det fantastiske Labrangkloster (den Gule Hats Sekt). 
Klosteret blev bygget i 1709 og er et af de største Gelukpaklostre uden for selve Tibet. 
Historisk set var Labrangklosteret i Amdo et af de vigtigste steder for tibetansk 
buddhisme og kultur. Klosterets beliggenhed (2.900 m) har været af stor kulturel såvel 
som strategisk betydning, som et knudepunkt mellem tibetansk-, mongolsk-, og 
Hankinesisk kultur samt for kinesiske muslimer. I sine velmagtsdage var der omkring 
500 lamaer bosat i klosteret, som derved fik status som en form for elite kloster-
universitet. Yderligere har Labrang byområde i det 18. - 19. århundrede været et yndet 
tilholdssted for kristne missionærer, som har efterladt en del interessante 
rejsebeskrivelser om livet i Labrang, der på den tid ikke blot havde religiøs betydning, 
men også var et samlingssted for samhandel mellem de forskellige etniske grupper. I 
begyndelsen af det 20. århundrede boede der op mod 4.000 munke i klosteret, men nu 
er der kun under tusind. Alligevel betragtes klosteret af lokalbefolkningen inklusive de 
tibetanske nomader som et aktivt og levende kloster, hvilket også er synligt med 
munke og nonner i gadebilledet. Specielt ved tibetansk nytår i det tidlige forår afholdes 
der her en stor festival med fremvisning af en stor stof-thangka (buddhistisk maleri). 
Arkitektonisk set er klosteret også interessant ved at være en blanding af tibetansk og 
kinesisk byggestil. Som andre klostre blev det også beskadiget af rødgardister, men 
klosterets vægmalerier er blevet restaureret, og der findes stadig fine samlinger af 
statuer i de mange mindre templer på området. Rundt om klosteret løber en 3 km lang 
pilgrimsrute, og klosteret er omgivet af en lang mur med bedemøller, der morgen og 
aften drejes rundt af lokalbefolkningen. Syd for Labrang finder man de udstrakte 
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græssletter, der om sommeren bebos af de tibetanske nomader med deres 
karakteristiske sorte telte omgivet af græssende yakokser. 

Eftermiddag på egen hånd i Xiahe. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Xiahe Baoma Hotel (eller lignende) 
 

Dag 5: Til Tongren/Rebkong (2.500 moh) 

Om formiddagen kører vi videre til Tongren, kaldet Rebkong på tibetansk. Det er nogle 
timers kørsel gennem Ganjia, som er et spændende område med marker og mindre 
landsbyer med karakteristiske gårdhuse. Vi stopper i et par af landsbyerne. Her i en 
højde på ca. 2.500 meter er der i sommerhalvåret et fint landbrug. Lokalsproget er 
Amdo-tibetansk, som generelt ikke er forståeligt for en tibetaner i Lhasa. Omvendt 
forstår mange af de lokale dog Lhasa-tibetansk, eftersom det gennem tiderne har 
været almindeligt for mange at tage på pilgrimsrejse til Lhasa. Rebkong er en mindre 
by og beboet af 75 procent tibetanere, men der er dog tiltagende mange kinesiske 
tilflyttere, samt hui-muslimer, som med kun nogle timers kørsel på hovedvejen hurtigt 
kan nå frem til en arbejdsplads i storbyen Xining.  

Vi spiser frokost i Rebkong, og om eftermiddagen besøger vi det lokale kunstgalleri. 
Rebkong har siden det 15. århundrede været kendt for tibetansk kunst og thangka-
maleri af høj kunstnerisk kvalitet. Man kan også vælge selv at slentre rundt i byen og se 
nogle af de lokale klostre eller bare fornemme stemningen i denne hyggelige by. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel i Tongren 
 

Dag 6: Videre til Xining og med Himmelekspressen til Lhasa 

Efter morgenmaden kører vi ad hovedvejen til Xining, der er provinshovedstad i den 
nordvestlige Qinghai-provins. Silkevejen gik i sin tid gennem Xining, og det har sat sit 
præg på byen. Kinesiske købmænd rejste via Silkevejen til Europa og Mellemøsten for 
at sælge jade, porcelæn og papir samt ikke mindst te og silke. Med sig hjem havde de 
valnødder, figener og vindruer samt uld og elfenben. Byerne omkring Silkevejen tjente 
godt på handelen og tiltrak derfor folk fra nær og fjern.  

Vi spiser en sen frokost i Xining, og hen ad eftermiddagen stiger vi på det omtalte 
Himmeltog til Lhasa. Vi overnatter i 6-sengs åbne sovekupéer. De nederste køjer bliver 
om dagen forvandlet til fællesområde, hvor folk sidder og hygger sig eller læser en god 
bog – eller kigger og filmer ud af vinduet på det spektakulære landskab. På grund af 
det lave tryk er der her i højderne omkring 40 procent mindre ilt end ved 
havoverfladen. På denne strækning over de høje bjergpas er toget specialtilpasset til at 
køre i den tynde luft, og der køres med to lokomotiver. Togvognene forsynes med 
ekstra ilt til passagerne, hvilket giver os komfort og en smule højdeakklimatisering. Vi 
passerer ”Den Blå Sø” – Kokonor-søen (Qinghai Hu), og mens vi lægger os til at sove, 
glider det smukke landskab forbi udenfor i skumringen. 

Måltider: morgenmad og frokost 
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Overnatning: på toget 

Dag 7: Tog til Lhasa hele dagen (3.600 moh) 

Vi tilbringer hele dagen på den transtibetanske jernbane over den tibetanske højslette. 
Turen går først gennem Qinghai-provinsen, hvorfra Kinas tre store floder udspringer: 
Den Gule Flod, Yangtze og Mekong. Efter Golmud, som vi passerer i den tidlige morgen, 
er vi for alvor helt inde på det tibetanske plateau. I løbet af dagen passerer vi gennem 
et smukt og meget fascinerende bjerglandskab samt verdens højest beliggende punkt 
på en jernbane – Tanggula-passet i 5.072 meters højde – samt andre sneklædte pas. 
Turen går videre langs Kekexili Naturreservat, hvor der er mere end to hundrede 
forskellige dyrearter. Undervejs ser vi yakokser og antiloper, og er man heldig kan man 
se brune bjørne og vilde æsler. Vegetationen er sparsom, så det er overraskede at den 
store yakokse kan overleve her. Kunlunbjergene er en af verdens længste bjergkæder, 
og gemmer ifølge tibetanske legender på paradiset Shangri La. Strækningen fra 
Golmud til Lhasa blev indviet i 2006, og over 80 procent af strækningen er anlagt i 
over 4.000 meters højde over store områder med permafrost. Jernbanen har åbnet op 
for en større migration til Tibet fra østkysten.  

Sidst på eftermiddagen bliver landskabet mere fladt og grønt, og fra toget kan nu ses 
flere mindre landsbyer med festlige bedeflag på hustagene. Vi ankommer til Tibets 
sagnomspundne religiøse hovedsæde, Lhasa, sidst på eftermiddagen eller først på 
aftenen. Vi kører direkte til vores hotel og slapper af. For at tilvænne sig højden tilrådes 
det ved ankomst og den første dag at tage det ekstra roligt og slappe af. For de friske 
er der mulighed for at følge pilgrimmene, når de går en ”aftenkora” omkring 
Jokhangtemplet – tibetanernes vigtigste helligdom i midten af den gamle bydel. 

Måltider: morgenmad og aftensmad 

Overnatning: Lhasa Tashi Nota Khangsung Hotel (eller lignende) 
 

Dag 8: Lhasa – Jokhang-templet og Barkhor 

Efter en god nats søvn begynder vi på vores spændende program i Lhasa. Om 
formiddagen besøger vi Jokhang-templet, der ikke blot er Lhasas, men hele Tibets 
religiøse centrum. Allerede på Barkhor-pladsen foran Jokhang fornemmer man, at 
dette tempel er noget ganske særligt. Særligt om morgenen summer stedet af 
aktivitet, og foran templet og på pladsen ses hundreder af pilgrimme fra nær og fjern. 
Nogle er klædt i moderne tøj, mens andre er iført traditionelle tibetanske klæder og 
pelsede gevandter. Tilsammen udgør de en messende flod af mennesker, der snor sig 
rundt om templet i urets retning, mens de fremsiger bønner og snurrer med 
bedemøllerne. Fremme ved indgangssporten til templet kaster pilgrimmene sig ned – 
fuldt udstrakte – for at vise deres respekt og hengivenhed for Buddha og hans lære. Vi 
følger pilgrimmene på deres vej gennem templets rum og haller fyldt med statuer. 
Jokhang-templet huser landets mest betydningsfulde buddhafigur – den næsten 1400 
år gamle Jowo Sakyamuni, som i det 6. århundrede blev bragt til Tibet af den kinesiske 
prinsesse Wengchen. Efter frokost besøger vi et tibetansk tehus. Da det er vores første 
dag i Lhasa, skal vi tage hensyn til akklimatisering med hvile og afslappede gåture. 
Senere på dagen er der mulighed for selv at gå på eventyr på det interessante og 
livlige tibetanske marked ved Barkhor-pladsen.  
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Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Lhasa Tashi Nota Khangsung Hotel (eller lignende) 

Dag 9: Lhasa – Potala-paladset og Sera-klosteret 

Efter morgenmaden skal vi se Potala-paladset, som de fleste nok anser for at være 
højdepunktet i Lhasa. Potala er nu Lhasas vartegn og kan ses på lang afstand, når man 
nærmer sig dalen, og øverst fra trappen er der en enestående udsigt til byen, dalen og 
de omkringliggende bjerge. Paladset fungerede i århundreder som vinterpalads for 
tibetanernes regent og øverste åndelige leder, Dalai Lama. Paladset knejser med 
nærmest snehvide mure i byens midte; 13 etager højt og 334 meter bredt. Stilen er 
klassisk tibetansk med flade tage og vinduespartier indrammet i okkerrødt. Byggeriet 
af Potala blev påbegyndt i 1649 under den 5. Dalai Lama, der på det tidspunkt regerede 
landet fra Drepung-klosteret. I 1649 flyttede han ind i Det Hvide Palads, og i årene der 
fulgte, opførtes Det Røde Palads. Den 5. Dalai Lama nåede aldrig at se det endelige 
resultat. Han døde i 1682, men hans død blev hemmeligholdt i 12 år. Det var den tid, det 
tog arbejderne at gøre Det Røde Palads færdigt. Den 5. Dalai Lama ønskede at blive 
stedt til hvile i Det Røde Palads, og det blev han i en 14 meter høj stupa belagt med 
3.700 kilo guld, perler og alverdens ædelstene. De fleste af hans efterfølgere ligger 
også her, hvilket naturligvis er med til at forstærke Potalas betydning for de tibetanske 
buddhister.  

Vi går på opdagelse i Potalas labyrint. Det siges at der er 1.000 rum, 10.000 altre og 
flere end 200.000 buddhistiske statuer. En rundtur i paladset byder på fine 
vægmalerier og tredimensionelle mandalaer. En mandala er en symmetrisk figur ofte 
som cirkel eller kvadrat og med blomster-, kors- eller hjulform. På vores vej gennem 
paladset besøger vi den 14. og nuværende Dalai Lamas gemakker. I 1959 måtte han 
flygte til Indien efter en mislykket opstand mod kineserne.  

Efter frokost besøger vi Sera-klosteret i den nordlige udkant af Lhasa. Klosteret var 
engang et af Tibets største og mest betydningsfulde religiøse læresteder og et af de 
tre store universitetsklostre: Drepung, Sera og Ganden. Sera blev grundlagt i 1419 af 
Sakya Yeshe, en discipel af Tsong Khapa, og husede i sine velmagtsdage et højtudviklet 
klostersamfund og universitet med næsten 5.000 munke og novicer fra Gelukpa, Den 
Gule Hats Sekt, som er den største af de fire tibetanske hovedretninger inden for 
buddhismen. I dag bor her omkring 400 munke, og klosteret imponerer stadig med en 
stor forsamlingshal og thangka-malerier. Munkene er klædt i mørkerøde dragter og 
bærer ved særlige ceremonier deres gule hatte. Sera har i århundreder været berømt 
for munkenes livlige teologiske debatter, der finder sted i klosterets gårdhave om 
eftermiddagen. Under poplernes skygger tester de temperamentsfulde læremestre de 
unge munke og novicer i buddhistisk filosofi. Ved hvert spørgsmål ser man 
læremesteren klappe i hænderne eller løfte knæet og stampe i jorden for at novicen 
skal svare prompte.  

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Lhasa Tashi Nota Khangsung Hotel (eller lignende) 
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Dag 10: Lhasa på egen hånd 

En hel dag uden program i denne fascinerende by. Rejselederen kan eventuelt komme 
med forslag til interessante aktiviteter, udflugter eller værksteder, man kan besøge.  

Måltider: morgenmad og aftensmad 

Overnatning: Lhasa Tashi Nota Khangsung Hotel (eller lignende) 

Dag 11: Lhasa – Ganden Kloster 

Med en helt fantastisk beliggenhed finder man Ganden Kloster på en klippetop i 4.300 
meters højde i en dal cirka 45 kilometer sydøst for Lhasa. Klosteret er bygget i 1409 af 
Gelukpa-sektens grundlægger, Tsong Khapa, som har mediteret i en hule i nærheden 
af klosteret. Det siges, at opførelsen af netop dette kloster blev forudsagt af Sakyamuni 
Buddha, og netop ’Ganden’ er navnet på den fremtidige Buddha Maitreyas paradis. I 
klosterets storhedstid modtog adskillige munke uddannelse og oplæring i buddhistisk 
filosofi. Dengang husede klosteret mellem 4-6.000 munke, og når man besøger det 
nuværende Ganden-kloster, kan man sagtens fornemme, hvor stort klosteret engang 
var. Især Serdung Lhakhang tempelhal er meget storslået. Store dele af klosterets 
bygninger blev dog ødelagt og plyndret af rødgardister under kulturrevolutionen i 
1960’erne. Klosteret er blevet restaureret med bl.a. guldbelagte tage og huser nu kun 
3-400 munke. Klosteret var tidligere et af de tre vigtigste klostre for Gelukpa-sekten i 
Centraltibet og et højtudviklet klostersamfund og buddhistisk universitet af stor 
historisk betydning med tidligere anseelig religiøs styrke og en ikke ubetydelig politisk 
indflydelse. Det er en stor oplevelse af gå den store kora omkring klosteret. Her kan 
man se klipper med bl.a. håndaftryk fra buddhistiske mestre og yogier samt iagttage 
den smukke natur og de hengivne lokale tibetanere eller pilgrimme, der går kora.  

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Lhasa Tashi Nota Khangsung Hotel (eller lignende) 
 

Dag 12: Videre til Gyantse (3.900 moh) via Yamdrok Sø 

Efter morgenmaden begynder vi vores flotte køretur til Gyantse By. Det er Tibets fjerde 
største by, og Gyantse havde sine velmagtsdage i 1400 tallet, hvor den var en vigtig by 
på den gamle handelsrute fra Lhasa til Bhutan og Indien. Den gamle bydel slap nådigt 
fra rødgardisternes hærgen og er derfor også et besøg værd. Vejen fra Lhasa til 
Gyantse går mod sydvest og krydser det ca. 4.800 meter høje pas, Khamba La, hvorfra 
man har en vidunderlig udsigt over den turkisblå sø Yamdruk Tso i 4.441 meters højde. 
Søen har form som en skorpion og er en af Tibets hellige søer. Bag søens blinkende blå 
vand ses mod syd en bred række af snetinder i op mod 7.000 meters højde. Vi tager os 
god tid og kører de næste timer langs søen i et storslået landskab, indtil vi drejer fra 
mod Gyantse gennem passet Karo La i 5.010 meters højde. Undervejs ser vi snetinder 
og nomadernes sorte telte med flokke af græssende yakokser. 

Det var i 1400-tallet at en lokal fyrste besluttede at bygge Gyantse Dzong – en 
klosterborg, der ligger som en ørnerede på en klippe højt hævet over byen. Dzongnen 
var dog ikke uindtagelig, da den blev beskudt af Francis Younghusbands ekspedition til 
Lhasa i 1904, hvorefter englænderne besatte dzongen til egen brug. Gyantse er 
omgivet af frodige bygmarker, for selvom byen ligger i 3.900 meters højde, er det her 
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vi finder Tibets kornkammer. Vel ankommet til Gyantse tager vi til vores hotel for at 
slappe af efter dagens køretur. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Gyantse Yeti Hotel (eller lignende) 
 

Dag 13: Gyantse og videre til Shigatse (3.800 moh) og Tashilunpo Kloster 

Et kulturelt højdepunkt på rejsen er helt sikkert en gåtur i den stemningsfyldte gamle 
bydel i Gyantse, hvor man tydeligvis holder på traditionerne. Om formiddagen besøger 
vi Kumbum Stupa ”med de 100.000 statuer” fra 1427. Kumbum Stupa symboliserer det 
hellige Merubjerg og er bygget som en 108-sidet mandala. Den er 32 meter høj og er en 
af de største arkitektoniske seværdigheder i Tibet. Den indeholder 112 kapeller med 
utallige buddhabilleder, hvor det øverste kapel er en hyldest til Sakyamuni Buddha. 
Buddhas øjne ser uudgrundeligt og medfølende ud på verden, og fra de øverste etager 
er der en fantastisk udsigt over dalen. Vi skal også se det tilstødende Pelkor Kloster fra 
1418. Bygningerne er stort set gået uskadte gennem tiden, og selv om det 
hovedsageligt er et Gelugpa-kloster, er der her også plads til at vise respekt for flere af 
de andre buddhistiske retninger. De centrale billeder er af den nutidige Buddha 
Sakyamuni og fortidens Buddha Maitreya. Køreturen fra Gyantse til Tibets næststørste 
by Shigatse er på bare et par timer, og vi passerer en perlerække af lokale landsbyer i 
den meget typiske tibetanske byggestil, der stadig anvendes. I Shigatse skal vi se det 
store klosterområde Tashilunpo fra 1447, som er hovedsæde for Tibets næsthøjeste 
inkarnation, Panchen Lama. Tashilunpo er i dag et af Tibets mest aktive klostre og 
tilhører Gelugpa-sekten i den tibetanske buddhisme. Det var her i hovedtemplets gård, 
at den store svenske opdagelsesrejsende Sven Hedin i 1906 mødtes med Panchen 
Lama. Tashilunpo havde i sin storhedstid op mod 4.000 munke og lamaer. Rundt om 
klosteret går ’kora-ruten’, som pilgrimme og lokale tibetanere går morgen og aften. 
Herfra er der en smuk udsigt til klosterborgen Shigatse Dzong og byen. Er der tid til 
det, kan man besøge det lokale marked ved foden af dzongen. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Shigatse Gesar Hotel 
 

Dag 14: Retur til Lhasa og fri eftermiddag  

Vi kører tilbage til Lhasa og kan for en sidste gang nyde den fantastiske tibetanske 
natur og bjergene. Eftermiddagen i Lhasa er på egen hånd.  

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning: Lhasa Tashi Nota Khangsung Hotel (eller lignende) 
 



 
 

 
 
 

 
Panorama Travel ApS ¨ www.panoramatravel.dk ¨ Mail: info@panoramatravel.dk ¨ Tlf: +45 70 70 73 16  
Ravnholt Gods, Ravnholtvej 57, 5853 Ørbæk, Danmark ¨ CVR-nr.: 37413399 ¨ Rejsegarantifonden #2680 

Bank: Arbejdernes Landsbank 5378 – 0243813 ¨ IBAN: DK 2253 7800 0024 3813 ¨ SWIFT: ALBADKKK 

Dag 15: Fly fra Lhasa til Xi’an 

Formiddagen er til fri disposition, inden vi om eftermiddagen flyver tilbage til Xi’an. Vi 
afslutter denne fantastiske rejse med en god afskedsmiddag i den gamle kejserby. 

Måltider: morgenmad og aftensmad 

Overnatning: Xi’an Bell Tower Hotel (eller lignende) 
 

Dag 16: Fly fra Xi’an til København via Helsinki 

Efter morgenmaden begiver vi os til Xi’an internationale lufthavn, hvorfra vi med 
Finnair flyver til Danmark. Vi ankommer til Kastrup sidst på eftermiddagen. 

Måltider: morgenmad i Xi’an samt forplejning på flyene 

Overnatning: på flyene 
 
 

Max. 15 deltagere 

 

Pris – se venligst hjemmesiden 
 

Prisen inkluderer 
Fly København - Xi’an / Xi’an - København 

Fly Lhasa – Xi’an 

Højhastighedstog Xi'an - Lanzhou 

Himmelekspressen Xining - Lhasa 

Transport i egen bus ifølge program 

Hotelpakke STANDARD: Overnatning på gode turistklassehoteller i delt dobbeltværelse 

(eget bad/toilet). 

Halvpension (morgenmad og enten frokost eller aftensmad ifølge program) 

Alle entréer ifølge program 

Dansk rejseleder med indgående kendskab til Tibet  

Engelsktalende lokalguider 

Rejsetilladelse til Tibet 

 

Ikke inkluderet 
Afbestillings- og rejseforsikring 

Et måltid om dagen (frokost eller aftensmad ifølge program) 

Visum til Kina (962,50 DKK) 

Drikkepenge til chauffører og lokalguider 
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(Evt. eneværelsestillæg) 

 

 

 

Praktiske oplysninger 

Pionérrejse 
Vi klassificerer denne rejse som en pionérrejse, dvs. vi kan ikke informere om alle 

detaljer, før vi er på stedet.  

Rejseleder Ellen Bangsbo har mange års erfaring fra rejser i regionen og hun er vant til 

at improvisere undervejs og tackle uventede situationer på bedst mulige måde, hvis de 

skulle opstå. 

 

Temperatur og klima 
Rejsen er lagt på et tidspunkt, hvor temperaturen er behagelig, og hvor der er god 

sandsynlighed for klart vejr. Man skal forvente kølige/kolde morgener og aftener på 

grund af højderne, men i løbet af dagen når solen får styrke, vil det være tilstrækkeligt 

med en trøje eller let jakke.  

 

Ruten og køreturene 
De fleste veje i Tibet er gode, og vi skal over et par bjergpas med hårnålesving. 

Udsigterne er imponerende, og vi stopper for at nyde dem fuldt ud. 

Der er ingen særlige helbredskrav, blot man er i almindelig form. Vær opmærksom på, 

at næsten hele rejsen foregår i højderne – det meste mellem 3-4000 meter. Fra Xi'an 

(400 moh) kommer vi forholdsvis hurtigt op i knap 3000 meters højde (dag 3), dog 

med et stop i Lanzhou (1525 moh) og Bingling-grotterne undervejs. Vi tager den med ro 

og drikker rigeligt med væske, hvilket minimerer risikoen for højdesyge. 

 

Formalia 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 


