
 

 

Tour Code: FIT 10N11D  

Holy Tibet 

10N/11D Tibet Everest Base Camp Tour 

(Lhasa-Shigatse-Tingri-Mt. Everest-Nipel) 

 

 

            

 

Dag 1 Beijing (D) 

Ankomst Beijing, transfer till hotellet och på kvällen är det en tur till Wangfujing Street 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dag 2 Beijing (B,D) 

Först en tur till Mutianyu Great Wall och linbanan upp. 

Utflykt till det imponerande Tiananmen 

Square, där de flesta nationell ceremonierna 

äger rum. Därifrån gör vi en rundvandring 

i Forbidden City.  Transfer till 

tågstationen för avresa till Lhasa 

Z21(2000/1240++) med sonkupé  

 

 

Dag3 På tåget 

Tåget går på "världens ryggrad", där järnvägen själv en stor underverk. Och det extraordinära 

landskapet ger ytterligare attraktion till tågresan, särskilt sektionen mellan Golmud och Lhasa. 

Längs vägen, njut av det spektakulära landskapet till exempel snötäckta berg, Gobi-öken, 

Norra Grasland, höga bergsjöar och kärr, etc. De kända turistattraktionerna är tågpassen vid 

Qinghai Lake, Mt. Tanggula och Mt. Kunlun 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 4 Ankomst Lhasa (D) 

Ankomst Lhasa, Tibetanska autonomregionens huvudstad, som kallas "världens tak", med en 

genomsnittlig höjd av 4900 meter över havet, är Tibet den högsta regionen i världen, med 

provinshuvudstaden som ligger 3490 meter över havet. Efter ankomst vid Lhasa tågstation är 

klockan 12:40. Nu möts du av vår Lhasa tourguide samt transfer till valt hotellet, du kommer 

att ha middagen på väg tillbaka till hotellet 

 

 

Dag 5 Lhasa(B, D) 

Potala Palace, Jokhang Temple, Barkhor Street 

Att besöka en av de mest karismatiska strukturerna någonsin byggs i Tibet, Potala-palatset, 

vinterboendet för den efterföljande är 

Dalai Lama en otroligt inspirerande 

upplevelse. Efter lunchen besöker du 

Jokhang tempel, som ligger i hjärtat av 

gamla stan, byggd i mitten av 700 t efter 

besöket i templet, strosar vi  runt 

Barkhor Street för att ge dig mer tid att 

känna de inhemska människorna och 

atmosfären av den historiska staden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dag 6 Lhasa (B, D) 

Norbulingka, Sera Monastery, Drepung Monastery 

Besök på Dalai Lamas. Sommar palats, Norbulingka, 

Det byggdes på 1740-talet och täcker ett område på 0,36 kvadratmeter efter mer än 200 års 

expansion. Det är den största konstgjorda trädgården i Tibet med vackra landskap och rika 

historiska reliker.  

Därefter besöks Sera-klostret, vilket är känt för sin buddhisms skrifter. Sera betyder vildrosa på 

tibetanska och den byggdes av en berömd lärjunge av Tsongkhapa år 1419. Vi får chansen att 

se munkarna debattera i klostret, vilket är en tradition för dem att uttrycka sina olika förståelser 

av doktrinerna. Efter det kommer vi att besöka klostret Gelug Sect - Drepung Monastery. Där 

fanns mer än tiotusen munkar på ett område av 0,2 milj kvadratmeter och höjden över havet 

3800 m 

 

 

Dag 7 Lhasa–Gyangtse (4,040 Meters) –Shigatse (3,836 Meters) (B, D)  

YamdrokLake, Karuola Glacier, Palcho Monastery 

Efter att ha lämnat Lhasa,fortsätter vi en fantastisk sex dagar tur för utforskning av det 

tibetanska högländerna. Vårt mål idag är Gyangtse, Tibets fjärde största stad, belägen vid 

korsningen av de stora handelsvägarna 

mellan Kina, Indien och Sikkim. På 

vägen stannar vi för att njuta av utsikt 

över Yamtry Lake, hemvist för många 

slags vattenfåglar. Njut av vägarna 

Karola-glaciären (5050m) på väg till 

Gyangtse. 

Anländer i Gyangtse, besök Palcho 

Monastery som byggdes i början av 15-

talet. Det ligger i nordost om Gyantze i 

en höjd av 3 900 m. Väggmålningarna och Buddhastatyer i klostret är värda att se. Vi lämnar 

Gyangze för 90 km bilresa till Shigatse. Övernattning i Shigatse. 

 



 

 

Dag 8 Shigatse –New Tingri (4,300 Meters) (B, D) 

På morgonen efter frukost besök Tashi Lhunpo kloster. Som plats för Panchen Lama, en av 

Tibets andliga ledare, byggdes Tashi Lhunpo-klostret ursprungligen av den första Dalai Lama 

1447 för att hedra hans lärare.  

Vi fortsätter till den lokala 

marknaden och lämnar sedan 

Shigatse för Tingri, med stopp vid 

den lilla staden Lhatse under vägen, 

innan vi kör igenom den 5 232 

meter höga Gyatso La.  

Ankommer till Tingri, som är en ett 

viktigt tibetanska hem som har utsikt 

över en svepande slätt gränsad av de 

höga himalaya topparna av 

Mt.Everest (8848m) och Cho Oyu 

(8153m). Övernattning i New Tingri. 

 

Dag 9 Tingri –Mount Everest Base Camp (100km, 2hrs)- Old Tingri: (B, L)  

Mt. Everest Base Camp (5,200 Meters)-Rongbuk Monastery 

Dagen erbjuder oss en av höjdpunkterna på hela resan - idag kommer vi att få se Mt. Everest - 

den högsta toppen i världen, om vädert tillåter och våra böner till klar himmel besvaras. Vi kör 

först till Gyawula Mountain Pass, som stiger 5 210 meter över havet, för den första chansen att 

få en glimt över Everest, lokalt känd 

som Qomolangma-Mother Mount. 

Fortsätter köra och vi besöker 

världens högsta kloster, Rongbuk-

klostret i den äldsta sekten av 

tibetansk buddhism. Base camp 

ligger vid en höjd av 5.100 meter vid 

foten av Rongbukglaciären och det 

finns cirka 30 munkar som bor här. 

På eftermiddagen kör vi tillbaka till 

Lao Tingri och övernattning där. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 10 Lao Tingri–Gyirong (B, D) 

Peygutso Lake 

Kör till Gyirong (330 km, runt 7 timmars körning) och bo över natten där. Även om vi kommer 

att ägna mycket tid på körning, är det inte en tråkig. Under vägen kan vi njuta av det 

spektakulära höglandet landskapet 

genom fönstren, och du kan också ta 

en lång bild av lokala byar / städer 

längs. Vi kommer att besöka 

Peygutso Lake, som är en vacker 

höglands sjö vid foten av Mt. 

Everest. 

 

 

 

Dag 11 Chinese/Nepal new-opened border (B) 

Passera Gyirong gränsen och avvika från Tibet till Nepal. Du kan ta buss från Gyirong till 

Katmandu. (Det finns bussar från Gyirong till Katmandu. Det är cirka 100 km med ojämn väg 

från Gyirong till Katmandu. Det tar cirka 10 timmar att köra) 

<Slut på service> 

 

 

 

Service inklusive: 

1. Ingångar avgifter enligt resplan 

2. Boende med daglig BB baserat på listade hotell (utom på tåget) 

3. Vanligt tåg Beijing-Lhasa Z21 (2000/1240 ++) av hårda sovplatser 

4. Halvpension enligt listan 

5. Tibetillstånd 

6. Engelska-talande Guide för varje plats 

7. Privat transfer med bekväma fordon med AC: 4 platser bil för 2 pax, 7-9 platser bil för 4 

pax, 12-14 platser bil för 6 pax, 17-19 platser buss för 7-9 pax 

 Service Exklusive: 

1. Personliga kostnader. 

2. Tips till Guide & Driver (Föreslå USD5 per dag per person) 

3. Internationella flygbiljetter. 

 

 

 

 Pris från 27.500 kr/pers i del av dubbelrum/twinrum 

 



 

8 Dag  Tibet Everest Base Camp Tour 

Pers Period 3 Stj Hotel 4 Stj Hotel 5 Stj Hotel 

2-3 pers 

Low 27.500 sek  27.900 sek  29.950 sek  

Shoulder 27.700 sek  28.350 sek 31.100 sek  

High 30.600 sek 31.600 sek  35.150 sek  

Hotel  

Beijing Dongfang Hotel Sunworld Hotel 
Sunworld Dynasty 

Hotel 

Lhasa Yak Hotel Thangka hotel  
The St. Regis Lhasa 

Resort 

Shigatse Manasarovar Hotel Tashi Choe Ta Hotel  
Qomo Langzong 

Hotel  

New Tingri 
The Everest Hotel 

2+* 

The Everest Hotel 

2+* 

The Everest Hotel 

2+* 

Old Tingri 
Snow Leopard 

Guesthouse 2+* 

Snow Leopard 

Guesthouse 2+* 

Snow Leopard 

Guesthouse 2+* 

 Gyirong Gyirong Hotel 2+*  Gyirong Hotel 2+*  Gyirong Hotel 2+*  

 

 

 
Low season:  

January, February, November, December 2019 

Shoulder season: April, May, June 2019 

High season: July August, September, October 2019 


