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DOBRODOŠLI V HIŠI POTOVANJ

HIŠA POTOVANJ ALI HIŠA KJER
SO DOMA POTOVANJA.
Kljub temu, da smo kot podjetje relativno novi na trgu, do vas pristopamo kot tim ustvarjalcev in izvajalcev
turističnih programov, predvsem pa
vodnikov z dolgoletnimi izkušnjami.
Že vrsto let potujemo in organiziramo potovanja in “ture” za ljudi po
vsem svetu in radi odkrivamo skrite
dragulje in kotičke sveta. Zato menimo, da imamo občutek, kaj ponuditi in kako organizirati potovanje
samo, da naši potniki odnesejo čim
več od potovanja na čim lažji način.
Kot smo že zapisali, naše geslo ni ‘iz
vaših denarnic v naše žepe’! Vsa potovanja so skrbno premišljena z namenom, da na vsakem potovanju doživite
največ kot je mogoče in da vam na koncu ostanejo prijetni spomini in izkušnje.

Na naših turah vas namreč ne vodimo
samo od ene znamenitosti do druge,
temveč so naši programi pripravljeni
tako, da vam nudimo najbolj poglavitno – izkušnjo same dežele v kateri potujemo. Velik poudarek, pa je na naših
vodnikih, vodjih skupin ali spremljevalcih in seveda lokalnih vodnikih, ki so
vrhunsko usposobljeni in poznavalci
področij, ki jih vodijo in koder vodijo.
Ogromno pa nam pomeni tudi vaše
udobje potovanja z nami. In zato so
naše ture narejene tako, da se »premikamo« z lokacije na lokacijo s privatnimi avtobusi in šoferjem, uporabljamo letalo, kjer koli je mogoče in
se tako čim manj ali pa skoraj nič ne
ukvarjamo z logistiko samo, ki ponavadi vzame ogromno časa in energije.

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

Zavedamo se tudi, da je včasih želja
potovati v manjši skupini. Tudi to vam
omogočimo. In to s privatnim vodnikom, če je želja (skupine min. 6 oseb),
ali pa samo s privatnim šoferjem ( pri
določenih programih od 2 osebi naprej ).
Najbolj poglavitna zadeva v naši hiši
pa je, da: kjer koli potujete z nami, vam
24/7 poskušamo ponuditi pomoč tako
iz centrale, kot na terenu samemu, če je
le to mogoče, uresničljivo in izvedljivo.
Pa naj bo gornje napisano dovolj
za začetek našega spoznavanja.
Pokličite nas, pišite nam, ali nas obiščite
in pogovorili se bomo o vsem kar vas
zanima, ter vam ponudili najboljšo možno rešitev za vaše naslednje potovanje.
Vaš kolektiv Hiše potovanj

+ 386 (0)40 98 11 98 | info@hisapotovanj.si | www.hisapotovanj.si

O HIŠI POTOVANJ

Skupinska potovanja

Isti programi različne prilagoditve. Tako nekako bi se lahko glasil eden izmed naših sloganov.
Vsi naši programi so prvenstveno
prilagojeni večjim skupinam z vodnikom,
in tudi osnovne kalkulacije so narejene
na minimalno število potnikov v skupini
(14 do 20 oseb – odvisno od destinacije).
Vendar nikakor ne zanemarjamo ostalih
naših strank: družine z manjšimi otroki,
manjše skupine, individualni potniki, itd.
Tako imamo vodenje predvideno že
za skupine od 5 – 7 potnikov ( odvisno od destinacije ), prilagojene programe za družine z manjšimi otroki,
prilagojene programe za starejše in
osebe s posebnimi potrebami, itd.
Skupinska potovanja z
otroki

Kot že napisano, posvečamo posebno skrb našim malim potnikom.
Tako je več kot polovica naših programov primerna za potovanje z manjšimi
otroki, po drugi strani pa tudi pripravljamo posebne programe, na kar največ
naših destinacijah, za katere bodo razpisani datumi, ki bodo najbolj primerni
prav za naše najmlajše in njihove starše.
Poslovna potovanja

V vsej naglici, ki jo danes doživljamo
v poslovnem svetu, si je včasih nemogoče vzeti čas in se še dodatno
obremenjevati z rezervacijo hotelov, letalskih kart, rezervacijo vozil in podobno.

Zato smo tu mi, da vam pomagamo,
in da vam z mrežo naših partnerjev po
svetu ponudimo najbolj optimalen servis, ki ga potrebujete na vašem poslovnem potovanju.
Individualna potovanja

Zapisali smo že: isti programi,
različne
prilagoditve.
In tako tudi mislimo. Tako se lahko
odločite za individualno potovanje
( do 4 osebe ) po našem programu.
Pri vseh aranžmajih, ki jih štejemo
za individualne, imate na določenih
destinacijah že vključen privatni
prevoz s šoferjem in lokalne vodnike, ki delujejo pod našim okriljem.
Ravno tako hotele in vodene oglede.
Edino kar izpustite, je naš hišni vodnik in več ljudi s katerimi bi potovali.
Vsi servisi in ostale ugodnosti, pa so lahko enaki, kot na potovanju v skupini.
Seveda pa nam lahko zaupate vaše želje
in program popolnoma prilagodimo vam.
Kraljevski tretma

Pravijo: kupec je kralj.
In naše stranke so za nas kraljice in kralji.
A kraljevski tretma, ki ga ponujamo, je končna pika na “I”
vašim
željam
in
potrebam.
Tako, da: če želite biti nastanjeni v
posebnih hotelih z nadstandardno namestitvijo , želite imeti na poti posebno
udobje, leteti v višjem razredu, imeti na
poti lastnega šoferja in višji razred avtomobila, ter potrebo po osebnem strežniku in asistentu, ali pa če imate kakšno

mobila, ter potrebo po osebnem strežniku in asistentu, ali pa če imate kakšno
popolnoma drugo posebno željo, je za
vas naš “Kraljevski tretma” prava izbira.
Omejitev praktično ni. Meja
je lahko le lastna domišljija.
Invalidom prijazna
potovanja

MICE

M – meetings – poslovna, gospodarska
srečanja
I – incentives – motivacijska potovanja
C – congresses / conventions – kongresi,
konvencije
E – exhibitions / events – razstave, sejmi
/ prireditve
Tisti, ki se ukvarjajo s to hitro se razvijajočo
turistično dejavnostjo že vedo za kaj gre.
Glede na naše izkušnje, ki jih imamo
preko naše blagovne znamke IndoEuropean Travels, in preko katere delujemo
v Indiji za indijski trg in klientelo, smo
si nabrali ogromno izkušenj v tej branži
in menimo, da smo pravi naslov za vas.

Zavedamo se, da so med nami ljudje, ki imajo omejitev v svoji mobilnosti in gibalnih sposobnostih,
imajo pa prav tako željo potovati.
Zato smo pripravili kar nekaj programov, ki so prilagojeni tovrstnim
strankam. In smo na to ponosni, saj
želimo, da gredo z nami na potovanje tudi oni, in da omejena gibalna Letalske karte
sposobnost ni ovira za potepanje po Ste si že sami organizirali počitnice,
svetu. Sploh pa ne v današnjem času. potovanje ali poslovno potovanje
Starejšim prijazna
in potrebujete le pomoč pri rezerpotovanja
vaciji ali rezervacijo letalske karte.
Leta
niso
pomembna,
pra- Potem ste na pravem naslovu.
vi pregovor in neka stara pesem. Glede na mrežo partnerjev, ki jih imaIn s tem se v naši hiši popolnoma strinjamo. mo, vam uredimo najbolj ugodne in
Zato vedno pravimo, da ni pomem- optimalne lete in letalske povezave.
bna kakšna je starost potnika, Hotelske rezervacije in
pomembna je želja po novem, ostale nastanitve
po življenju, po potovanjih… Pot je začrtana, letalske karte so rezerA smo vseeno pripravili programe, virane, a potrebujete nastanitev.
ki so še posebej prilagojeni stare- Hotel z določenim številom
jšim, ki si želijo morda malo več zvezdic, bungalov, apartma, kočo
časa za določene oglede, malo manj na plaži, sobo v hostlu, itd., itd.
zgoščenosti v potovanju samem, in Z mrežo partnerjev, ki jo imamo po
pa morda družbe svojih vrstnikov. celem svetu, vam najdemo najboljšo opcijo nastanitve, ki si jo želite.
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ZAHODNI IN CENTRALNI BUTAN

Nepozabnih

13dni

Odhodi:

12noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

PROGRAM

1 dan Polet na povezovalno
letališče v Aziji
Zbor na odhodnem letališču in polet na
povezovalno letališče v Aziji (Delhi ali Kalkuta
ali Katmandu).
2 dan Polet v Butan – Timphu
Polet z odhodnega letališča v Aziji v Paro
(Butan) Po prihodu nas na letališču pričaka naš
avtobus in sledi prevoz v Thimphu, prestolnico
Butana. V nadaljevanju sledi ogled Buddha
Point, največjega in najvišjega kipa Bude
na svetu. Zvečer se sprehodimo po mestu
Thimphu. Nočitev v Thimphu-ju.
3 dan Timphu
Po zajtrku začnemo z našo turo po prestolnici
Thimphu: obisk Trashichhodzonga (prelepe
srednjeveške trdnjave in samostana, v
katerem se nahajajo vladni in kraljevi
prostori) , Narodne knjižnice, Slikarske šole,
(poznane po tradicionalnih thangkha slikah)
in Tradicionalnega medicinska centra (v
katerem se še vedno poslužujejo zdravljenja
na starodaven, tradicionalen način). Obiščemo
tudi Muzej tekstilne in narodne dediščine, ki
nam nudi odličen prikaz Butanske kulturne in
njihove tradicije.
4 dan Timphu – Punakha
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom
odpeljemo do Punakhe. Vmes se ustavimo
na prelazu Dochu-la (na 3.088 m nadmorske
višine), ki nam nudi enega najlepših in
očarljivejših razgledov na Butan. Sledi obisk
trdnjave Punakha Dzong, trdnjave iz 17.stoletja,

ki je sedež Okrajne uprave in zimska rezidenca
menihov, ter sprehod po lokalni tržnici in obisk
Chimi Lhakhang-a. Nočitev v Punakhi.
5 dan Punakha Wangduephodrang –
Gangtey
Po zajtrku se odpeljemo v Gangtey preko
Wangduephodranga. Ogledamo si ruševine
trdnjave in samostana Wangdue Dzonga in
zanimivo lokalno tržnico. Sledi vožnja skozi
gozd, poraščen s hrasti in rododendromi
do Gangteya (Phobjikha). Večerni sprehod
po vasici Gangtey in obisk Gangtey Gompe,
edinega Nyingmapa samostana v tej regiji.
Nočitev.
6 dan Gangtey – Trongsa
Po zgodnjem zajtrku, začnemo z raziskovanjem
doline Phobjikha, ki slovi po svojih črno-vratih
žerjavih. Po kosilu vožnja do Trongse in 3.300
m visokega gorskega prelaza Pele-la. Postanek
v samostanu Chendbji Chorten, ki ga je v
18.stoletju zgradil Lama Shida v nepalskem
stilu.. Zvečer pa še obisk tržnice v Trongsi.
Nočitev v Trongsi.
7 dan Trongsa – Bumthang
Po zajtrku obisk samostana Trongsa Dzong,
zgrajenega 1648, ki je bil sedež oblasti
v osrednjem in vzhodnem Butanu, in
obrambnega stolpa Ta Dzong. V nadaljevanju
se odpravimo do Bumthanga, verskega središča
butanskega ljudstva, vmes pa se ustavimo še v
tkalskem centru Yathra v Zungey-u. Nočitev v
Bumthangu.

» DOLŽINA POTOVANJA: 12 noči / 13 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

8 dan Bumthang
Po zajtrku obiščemo Kurje Lhakhang, tempelj
Jambey Lhakhang iz 7.stoletja in samostan
Tamshing – eno najstarejših meniških šol,
upravno središče regije Jakar Dzong in Švicarsko
farmo kjer izdelujejo lokalni sir. Imamo tudi
prosto za sprehod po vasi in obisk rokodelske
trgovinice na vhodu ali pa morda osvežitev v
lokalni restavraciji. Nočitev v Bumthangu.
9 dan Bumthang ( izlet v
dolino Ura )
Po zgodnjem zajtrku se odpravimo na izlet
v dolino Ura. Pot nas vodi po slikoviti strmi
pokrajini, mimo prostranih ovčjih pašnikov po
cesti za južnim delom doline Tang. Prečkamo
prelaz Ura od koder se razprostira čudovit
pogled na goro Gangkhar Puensum. Nad vasico
Ura se odpravimo na ogled novega templja
posvečenega Guruju Rinpoche-ju, z velikim
kipom mojstra in izjemnimi slikami njegovih
naukov. Nočitev v Bumthangu.
10 dan Bumthang –
Wangduephodrang
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom
odpravimo na raziskovanje slikovite doline
Bumthang. Vmes imamo postanek v
Trongsi, s kosilom v lokalni restavraciji s
tradicionalnimi specialitetami. Po prihodu,
zvečer, pa se sprehodimo mestecu Wangdue,
kjer lahko obiščemo lokalne trgovinice,
tržnico in se družimo z domačini. Nočitev v
Wangduephodrangu.

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

11 dan Wangduephodrang –
Paro
Po zgodnjem zajtrku se odpravnimo proti
mestu Paro. Popoldan obiščemo Narodni muzej
Ta Dzong, kjer si ogledamo bogato butansko
zbirko orožja in izjemne, stare poštne znamke.
Sprehodimo se še do samostana Rinpung
Dzong, ki mogočno stoji in gleda na celotno
dolino Paro. Nočitev v hotelu v Paru.
12 dan Paro
Dan začnemo s kratko vožnjo do razvalin
trnjave Drugyel Dzong, ki obiskovalce še
vedno privablja zaradi svoje stratežke pozicije.
Nadaljujemo do tradicionalne Butanske
kmetije / posestva, ki nam prikaže življenje
lokalnega prebivalstva. V nadaljevanju pa se
odpravimo do ene najbolj znanih znamenitosti
Butana – samostana Taktsang – Tigrovega
gnezda, na mesto, kamor je Guru Rinpoche
na tigričevem hrbtu prijahal, da bi meditiral.
Tempelj je zgrajen v živi skali. Izlet v obe smeri
na samostan traja dobrih 5 ur. Ob povratku v
mesto Paro, obiščemo še Kyichu Lhakhang, eno
izmed najstarejših svetišč kraljestva.
Nočitev v hotelu v Paru.
13 dan Paro – polet domov
Po zajtrku transfer do letališča za polet v
dohodno letališče v Aziji in kasneje polet
domov.
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POTOVANJE V OSRČJE
BUTANA
Nepozabnih

16 dni

Odhodi:

15 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

PROGRAM

1 dan Polet na povezovalno
letališče v Aziji
Zbor na odhodnem letališču in polet na povezovalno
letališče v Aziji (Delhi ali Kalkuta ali Katmandu).
2 dan Polet v Butan – Thimphu
Polet z odhodnega letališča v Paro ( Butan ) Po
prihodu nas na letališču pričaka naš avtobus in sledi
prevoz v Thimphu, prestolnico Butana. V nadaljevanju
sledi ogled Buddha Point, največjega in najvišjega
kipa Bude na svetu. Zvečer se sprehodimo po mestu
Thimphu. Nočitev v Thimphu-ju.
3 dan Thimphu
Po zajtrku začnemo z našo turo po prestolnici
Thimphu: obisk Trashichhodzonga (prelepe
srednjeveške trdnjave in samostana, v katerem
se nahajajo vladni in kraljevi prostori) , Narodne
knjižnice, Slikarske šole, (poznane po tradicionalnih
thangkha slikah) in Tradicionalnega medicinska
centra (v katerem se še vedno poslužujejo zdravljenja
na starodaven, tradicionalen način). Obiščemo tudi
Muzej tekstilne in narodne dediščine, ki nam nudi
odličen prikaz Butanske kulturne in njihove tradicije.
Vmes gremo malo v šoping, da si nakupimo izdelkov
domače obrti in dan končamo z obiskom Memorial
Chorten (obeležja v spomin Butanskega tretjega
kralja, ki velja za “očeta” modernega Butana). Nočitev
v Thimphu-ju.
4 dan Thimphu – Punakha
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom odpeljemo
do Punakhe. Vmes se ustavimo na prelazu Dochula
(na 3.050 m nadmorske višine), ki nam nudi enega
najlepših in očarljivejših razgledov na Butan. Sledi
obisk trdnjave Punakha Dzong, trdnjave iz 17.stoletja,
ki je sedež Okrajne uprave in zimska rezidenca
menihov, ter sprehod po lokalni tržnici in obisk Chimi
Lhakhang-a. Nočitev v Punakhi.

5 dan Punakha Wangduephodrang – Gangtey
Po zajtrku se odpeljemo v Gangtey preko
Wangduephodranga. Ogledamo si ruševine trdnjave
in samostana Wangdue Dzonga in zanimivo lokalno
tržnico. Sledi vožnja skozi gozd, poraščen s hrasti
in rododendromi do Gangteya (Phobjikha). Večerni
sprehod po vasici Gangtey in obisk Gangtey Gompe,
edinega Nyingmapa samostana v tej regiji. Nočitev.
6 dan Gangtey – Trongsa
Po zgodnjem zajtrku, začnemo z raziskovanjem doline
Phobjikha, ki slovi po svojih črno-vratih žerjavih. Po
kosilu vožnja do Trongse, 3.300 m visokega gorskega
prelaza Pele. Postanek v samostanu Chendbji Chorten,
ki ga je v 18.stoletju zgradil Lama Shida v nepalskem
stilu.. Zvečer pa še obisk tržnice v Trongsi. Nočitev v
hiši / domačem penzionu v Trongsi.
7 dan Trongsa – Bumthang
Po zajtrku obisk samostana Trongsa Dzong,
zgrajenega 1648, ki je bil sedež oblasti v osrednjem in
vzhodnem Butanu, in obrambnega stolpa Ta Dzonga .
V nadaljevanju se odpravimo do Bumthanga, verskega
središča butanskega ljudstva, vmes pa se ustavimo
še v tkalskem centru Yathra v Zungey-u. Nočitev v
Bumthangu.
8 dan Bumthang
Po zajtrku obisk Kurjey Lhakhang-a, enega največjih
svetih mest kraljestva, kjer je meditiral zavetnik
Butana, svetnik in guru Rinpoche ter templja Jambey
Lhakhang iz 7.stoletja. Popoldan obiščemo samostana
Tamsing Lhakhang, v katerem raziskujemo stare in
zanimive budistične poslikave in samostan Jakar
Dzong – “samostan bele ptice”. Zvečer sprehod po
tržnici in mestecu. Nočitev v Bumthangu.
9 dan Bumthang – Mongar
Po zgodnjem zajtrku odjava iz hotela in vožnja v
Mongar. Popoldan ogled Mongar Dzonga, nedavno
zgrajene trdnjave, ki pa še vedno vsebuje tipični

» DOLŽINA POTOVANJA: 15 noči / 16 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

arhitekturni slog starih, tradicionalnih dzongov
(trdnjav). Nočitev v Mongarju.
10 dan Mongar – Trashigang
Po zgodnjem zajtrku se odpeljemo do Trashigang-a,
med potjo si ogledamo tempelj Dametsi na strmem
hribu, ki ga je zgradil Choeden Zangmp in je hkrati
najpomembnejši samostan na vzhodnem Butanu
in od koder izvira slavni Naga Chham, ples mask z
bobni. Po kosilu obisk Trashigang Dzong-a, ki stoji
na ekstremnem koncu vzpona / pod previsom in s
pogledom na reko Gamri. Proti večeru si ogledamo
še Sherubtse College, prvo državno univerzo
ustanovljene leta 1978. Nočitev v Trashigangu.
11 dan Trashigang (izlet v
Trashiyangtse)
Po zajtrku se odpravimo v tempelj Gom Kora, ki
stoji na majhni planoti s pogledom na reko. Gom
Kora. Pot nadaljujemo do vasi Doksum, kjer si med
drugim ogledamo izdelovanje / tkanje tradicionalnega
butanskega blaga. Nadaljujemo z obiskom
Trashiyangtse Dzong-a. Če nam bo čas dopuščal, si
ogledamo še bleščečo belo stupo Chorten Kora in
Umetniško šolo. Proti večeru vrnitev v Trashigang in
nočitev.
12 dan Trashigang – Bumthang
Po zajtrku se po slikoviti pokrajini odpeljemo nazaj v
Bumthang in se na poti ustavimo za kosilo. Nočitev v
penzionu v Bumthangu.
13 dan Bumthang – Punakha
Po zajtrku najprej obiščemo lokalno tržnico v
Bumthangu in nato še vožnja do Punakhe. Za kosilo
se ustavimo v mestu Trongsa. In si nato na poti v
Wangduephodrangu privoščimo še kratek postanek za
čaj/kavo. Nočitev v Punakhi.
14 dan Punakha – Paro
Po zajtrku vožnja do mesta Paro. Popoldan obiščemo
Narodni muzej Ta Dzong, kjer si ogledamo bogato
butansko zbirko orožja in izjemne, stare poštne

Več na spletni strani www.hisapotovanj.si

znamke. Sprehodimo se še do samostana Rinpung
Dzong, ki mogočno stoji in gleda na celotno dolino
Paro.
Nočitev v Paru.
15 dan Paro
Dan začnemo s kratko vožnjo do razvalin trnjave
Drugyel Dzong, ki obiskovalce še vedno privablja
zaradi svoje stratežke pozicije. Nadaljujemo do
tradicionalne Butanske kmetije / posestva, ki nam
prikaže življenje lokalnega prebivalstva. V nadaljevanju
pa se odpravimo do ene najbolj znanih znamenitosti
Butana - samostana Taktsang – Tigrovega gnezda, na
mesto, kamor je Guru Rinpoche na tigričevem hrbtu
prijahal, da bi meditiral. Tempelj je zgrajen v živi skali.
Izlet v obe smeri na samostan traja dobrih 5 ur. Ob
povratku v mesto Paro, obiščemo še Kyichu Lhakhang,
eno izmed najstarejših svetišč kraljestva. Nočitev v
Paru.
16 dan Paro - polet domov
Po zajtrku transfer do letališča za polet v dohodno
letališče v Aziji in kasneje polet domov.
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EKSKLUZIVNA
PONUDBA

SKRIVNOSTNI BUTAN IN
PARO FESTIVAL
Nepozabnih

13 dni

Odhodi:

12 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 12 noči / 13 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2 osebi

PROGRAM
1 dan Polet na povezovalno
letališče v Aziji
Zbor na odhodnem letališču in polet na
povezovalno letališče v Aziji (Delhi ali Kalkuta
ali Katmandu).
2 dan Polet v Butan – Timphu
Polet z odhodnega letališča v Aziji v Paro
(Butan) Po prihodu nas na letališču pričaka naš
avtobus in sledi prevoz v Thimphu, prestolnico
Butana. V nadaljevanju sledi ogled Buddha
Point, največjega in najvišjega kipa Bude
na svetu. Zvečer se sprehodimo po mestu
Thimphu. Nočitev v Thimphu-ju.
3 dan Timphu
Po zajtrku začnemo z našo turo po prestolnici
Thimphu: obisk Trashichhodzonga (prelepe
srednjeveške trdnjave in samostana, v
katerem se nahajajo vladni in kraljevi
prostori) , Narodne knjižnice, Slikarske šole,
(poznane po tradicionalnih thangkha slikah)
in Tradicionalnega medicinska centra (v
katerem se še vedno poslužujejo zdravljenja
na starodaven, tradicionalen način). Obiščemo
tudi Muzej tekstilne in narodne dediščine, ki
nam nudi odličen prikaz Butanske kulturne in
njihove tradicije. Vmes gremo malo v šoping,
da si nakupimo izdelkov domače obrti in
dan končamo z obiskom Memorial Chorten
(obeležja v spomin Butanskega tretjega kralja,
ki velja za “očeta” modernega Butana. Nočitev
v Thimphu-ju.
4 dan Timphu – Punakha
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom

odpeljemo do Punakhe. Vmes se ustavimo
na prelazu Dochu-la (na 3.088 m nadmorske
višine), ki nam nudi enega najlepših in
očarljivejših razgledov na Butan. Sledi obisk
trdnjave Punakha Dzong, trdnjave iz 17.stoletja,
ki je sedež Okrajne uprave in zimska rezidenca
menihov, ter sprehod po lokalni tržnici in obisk
Chimi Lhakhang-a. Nočitev v Punakhi.
5 dan Punakha Wangduephodrang –
Gangtey
Po zajtrku se odpeljemo v Gangtey preko
Wangduephodranga. Ogledamo si ruševine
trdnjave in samostana Wangdue Dzonga in
zanimivo lokalno tržnico. Sledi vožnja skozi
gozd, poraščen s hrasti in rododendromi
do Gangteya (Phobjikha). Večerni sprehod
po vasici Gangtey in obisk Gangtey Gompe,
edinega Nyingmapa samostana v tej regiji.
Nočitev.
6 dan Gangtey – Trongsa
Po zgodnjem zajtrku, začnemo z raziskovanjem
doline Phobjikha, ki slovi po svojih črno-vratih
žerjavih. Po kosilu vožnja do Trongse in 3.300
m visokega gorskega prelaza Pele-la. Postanek
v samostanu Chendbji Chorten, ki ga je v
18.stoletju zgradil Lama Shida v nepalskem
stilu.. Zvečer pa še obisk tržnice v Trongsi.
Nočitev v Trongsi.
7 dan Trongsa – Bumthang
Po zajtrku obisk samostana Trongsa Dzong,
zgrajenega 1648, ki je bil sedež oblasti
v osrednjem in vzhodnem Butanu, in

obrambnega stolpa Ta Dzong. V nadaljevanju
se odpravimo do Bumthanga, verskega središča
butanskega ljudstva, vmes pa se ustavimo še v
tkalskem centru Yathra v Zungey-u. Nočitev v
Bumthangu.
8 dan Bumthang
Po zajtrku obiščemo Kurje Lhakhang, tempelj
Jambey Lhakhang iz 7.stoletja in samostan
Tamshing – eno najstarejših meniških šol,
upravno središče regije Jakar Dzong in Švicarsko
farmo kjer izdelujejo lokalni sir. Imamo tudi
prosto za sprehod po vasi in obisk rokodelske
trgovinice na vhodu ali pa morda osvežitev v
lokalni restavraciji. Nočitev v Bumthangu.
9 dan Bumthang –
Wangduephodrang
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom
odpravimo na raziskovanje slikovite doline
Bumthang. Vmes imamo postanek v
Trongsi, s kosilom v lokalni restavraciji s
tradicionalnimi specialitetami. Po prihodu,
zvečer, pa se sprehodimo mestecu Wangdue,
kjer lahko obiščemo lokalne trgovinice,
tržnico in se družimo z domačini. Nočitev v
Wangduephodrangu.
10 dan Wangduephodrang –
Paro
Po zgodnjem zajtrku se odpravnimo proti
mestu Paro. Popoldan obiščemo Narodni muzej
Ta Dzong, kjer si ogledamo bogato butansko
zbirko orožja in izjemne, stare poštne znamke.
Sprehodimo se še do samostana Rinpung
Dzong, ki mogočno stoji in gleda na celotno
dolino Paro.
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11 dan Paro ( obisk “Paro
Tshechu” festivala )
Po zajtrku se bomo posvetili enemu izmed dveh
glavnih verskih festivalov v Butanu, ki se odvija
v Paru, in je posvečen Guru Rinpoche-ju. Plese
bodo izvajali menihi, katerim se bomo priključili
tudi mi in s plesom bomo blagoslavljali zbrano
množico in predstavljali budistične dharme,
ki nas bodo ščitile pred slabim in zlom. Vse
skupaj se bo odvijalo okoli glavnih dveh figur:
Zhabdrung Ngawang Namgyal in Pema Lingpe.
Proti večeru se še sprehodimo po mestu in se
poveselimo in podružimo z domačini. Nočitev
v Paru.
12 dan Paro
Dan začnemo s kratko vožnjo do razvalin
trnjave Drugyel Dzong, ki obiskovalce še
vedno privablja zaradi svoje stratežke pozicije.
Nadaljujemo do tradicionalne Butanske
kmetije / posestva, ki nam prikaže življenje
lokalnega prebivalstva. V nadaljevanju pa se
odpravimo do ene najbolj znanih znamenitosti
Butana – samostana Taktsang – Tigrovega
gnezda, na mesto, kamor je Guru Rinpoche
na tigričevem hrbtu prijahal, da bi meditiral.
Tempelj je zgrajen v živi skali. Izlet v obe smeri
na samostan traja dobrih 5 ur. Ob povratku v
mesto Paro, obiščemo še Kyichu Lhakhang, eno
izmed najstarejših svetišč kraljestva. Nočitev v
hotelu v Paru.
13 dan Paro – polet domov
Po zajtrku transfer do letališča za polet v
dohodno letališče v Aziji in kasneje polet
domov.

EKSKLUZIVNA
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SKRIVNOSTNI BUTAN IN
TIMPHU FESTIVAL
Nepozabnih

13 dni

Odhodi:

12 noči

Individualna potovanja / organizirane skupine
Slovenski vodnik in lokalni vodniki
Privatni transferji

» DOLŽINA POTOVANJA: 12 noči / 13 dni
» NASTANITEV: Hoteli
» PREVOZ: Letalo, Avtobus
» MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2

PROGRAM
1 dan Polet na povezovalno
letališče v Aziji
Zbor na odhodnem letališču in polet na
povezovalno letališče v Aziji (Delhi ali Kalkuta
ali Katmandu).
2 dan Polet v Butan – Timphu
Polet z odhodnega letališča v Aziji v Paro
(Butan) Po prihodu nas na letališču pričaka naš
avtobus in sledi prevoz v Thimphu, prestolnico
Butana. V nadaljevanju sledi ogled Buddha
Point, največjega in najvišjega kipa Bude
na svetu. Zvečer se sprehodimo po mestu
Thimphu. Nočitev v Thimphu-ju.
3 dan Timphu
Po zajtrku začnemo z našo turo po prestolnici
Thimphu: obisk Trashichhodzonga (prelepe
srednjeveške trdnjave in samostana, v
katerem se nahajajo vladni in kraljevi
prostori) , Narodne knjižnice, Slikarske šole,
(poznane po tradicionalnih thangkha slikah)
in Tradicionalnega medicinska centra (v
katerem se še vedno poslužujejo zdravljenja
na starodaven, tradicionalen način). Obiščemo
tudi Muzej tekstilne in narodne dediščine, ki
nam nudi odličen prikaz Butanske kulturne in
njihove tradicije. Vmes gremo malo v šoping,
da si nakupimo izdelkov domače obrti in
dan končamo z obiskom Memorial Chorten
(obeležja v spomin Butanskega tretjega kralja,
ki velja za “očeta” modernega Butana. Nočitev
v Thimphu-ju.

4 dan Timphu ( obisk “Timphu
Tshechu” festivala )
Po zajtrku se bomo posvetili glavnemu
verskemu festivalu v Butanu, ki se odvija v
Thimpuju, in je posvečen Guru Rinpoche-ju. Ples
bodo izvajali menihi, katerim se bomo priključili
tudi mi in s plesom bomo blagoslavljali zbrano
množico in predstavljali budistične dharme,
ki nas bodo ščitile pred slabim in zlom. Vse
skupaj se bo odvijalo okoli glavnih dveh figur:
Zhabdrung Ngawang Namgyal in Pema Lingpe.
Sledi večerni sprehod po lokalnem bazarju, kjer
si bomo lahko nakupili tradicionalnih butanskih
ročno izdelanih spominkov (nakit, keramike,
ročno tiskane tekstilije, rezbarije, maske,
rezbarije, itd.) Nočitev v Thimpuju.
5 dan Timphu – Punakha
(festival)
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom
odpeljemo do Punakhe. Vmes se ustavimo
na prelazu Dochu-la (na 3.088 m nadmorske
višine), ki nam nudi enega najlepših in
očarljivejših razgledov na Butan. Sledi obisk
trdnjave Punakha Dzong, trdnjave iz 17.stoletja,
ki je sedež Okrajne uprave in zimska rezidenca
menihov, ter sprehod po lokalni tržnici in obisk
Chimi Lhakhang-a. Nočitev v Punakhi.
6 dan Punakha –
Wangduephodrang –
Gangtey
Po zajtrku se odpeljemo v Gangtey preko
Wangduephodranga. Ogledamo si ruševine
trdnjave in samostana Wangdue Dzonga in

7 dan Gangtey – Trongsa
Po zgodnjem zajtrku, začnemo z raziskovanjem
doline Phobjikha, ki slovi po svojih črno-vratih
žerjavih. Po kosilu vožnja do Trongse in 3.300
m visokega gorskega prelaza Pele-la. Postanek
v samostanu Chendbji Chorten, ki ga je v
18.stoletju zgradil Lama Shida v nepalskem
stilu.. Zvečer pa še obisk tržnice v Trongsi.
Nočitev v Trongsi.
8 dan Trongsa – Bumthang
Po zajtrku obisk samostana Trongsa Dzong,
zgrajenega 1648, ki je bil sedež oblasti
v osrednjem in vzhodnem Butanu, in
obrambnega stolpa Ta Dzong. V nadaljevanju
se odpravimo do Bumthanga, verskega središča
butanskega ljudstva, vmes pa se ustavimo še v
tkalskem centru Yathra v Zungey-u. Nočitev v
Bumthangu.
9 dan Bumthang
Po zajtrku obiščemo Kurje Lhakhang, tempelj
Jambey Lhakhang iz 7.stoletja in samostan
Tamshing – eno najstarejših meniških šol,
upravno središče regije Jakar Dzong in Švicarsko
farmo kjer izdelujejo lokalni sir. Imamo tudi
prosto za sprehod po vasi in obisk rokodelske
trgovinice na vhodu ali pa morda osvežitev v
lokalni restavraciji. Nočitev v Bumthangu.
10 dan Bumthang –
Wangduephodrang
Po zgodnjem zajtrku se z našim avtobusom
odpravimo na raziskovanje slikovite doline
Bumthang. Vmes imamo postanek v Trongsi, s
kosilom v lokalni restavraciji s tradicionalnimi
specialitetami. Po prihodu, zvečer, pa se
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sprehodimo mestecu Wangdue, kjer lahko
obiščemo lokalne trgovinice, tržnico
in se družimo z domačini. Nočitev v
Wangduephodrangu.
11 dan Wangduephodrang –
Paro
Po zgodnjem zajtrku se odpravnimo proti
mestu Paro. Popoldan obiščemo Narodni muzej
Ta Dzong, kjer si ogledamo bogato butansko
zbirko orožja in izjemne, stare poštne znamke.
Sprehodimo se še do samostana Rinpung
Dzong, ki mogočno stoji in gleda na celotno
dolino Paro. Nočitev v hotelu v Paru.
12 dan Paro
Dan začnemo s kratko vožnjo do razvalin
trnjave Drugyel Dzong, ki obiskovalce še
vedno privablja zaradi svoje stratežke pozicije.
Nadaljujemo do tradicionalne Butanske
kmetije / posestva, ki nam prikaže življenje
lokalnega prebivalstva. V nadaljevanju pa se
odpravimo do ene najbolj znanih znamenitosti
Butana – samostana Taktsang – Tigrovega
gnezda, na mesto, kamor je Guru Rinpoche
na tigričevem hrbtu prijahal, da bi meditiral.
Tempelj je zgrajen v živi skali. Izlet v obe smeri
na samostan traja dobrih 5 ur. Ob povratku v
mesto Paro, obiščemo še Kyichu Lhakhang, eno
izmed najstarejših svetišč kraljestva. Nočitev v
hotelu v Paru.
13 dan Paro – polet domov
Po zajtrku transfer do letališča za polet v
dohodno letališče v Aziji in kasneje polet
domov.
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