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Resan leds av Vincent Engström som gjorde sin 
första resa till Kina redan 1976 och ledde sin första 
rundresa 1979. Vincent organiserar resor till Kina, 
Indien, Nepal, Burma och Ungern. Han arrangerar 
även särskilda motorcykelresor, bl a till Tibet,  
Baltikum och Ungern. Reseverksamheten bedrivs 

inom VincentResor som har sitt kontor i Emmaboda. 
Mellan resorna jobbar Vincent deltid på Emmaboda 
Tidning, tidigare arbetade han som fotograf i 25 år. 
Vincents hjärta klappar särskilt för Ungern där han har 
en egen vinkällare. Specialintresse: Motorcyklar och vin, 
men inte samtidigt.

      
Vincent Engström 

 

Vincent Engström: Nu har jag rest i 40 
år på Kina. Dags för en riktig höjdare till 
jubileumsresa. Närmare bestämt 5 100 meter 
över havet.

Följ med på den 1 972 km långa tågresan upp till Lhasa på världens tak, och vidare ända bort till Mount 
Everest Base Camp vid foten av världens högsta berg. För 40 år sedan besökte Vincent Engström Kina för första 
gången. Då var Kina slutet och svåråtkomligt. Mycket har hänt sedan dess. Inget resmål passar bättre än Mount 
Everest Base Camp att fira jubileumet på! Med hjälp av munkarna i Rongbuk har vi planerat resan till en period
då de bästa väderförhållandena vanligtvis råder runt Mount Everest. Och de borde veta, från sitt kloster har 
de en formidabel utsikt mot Mount Everests karaktäristiska topp. Körningen från Lhasa till Base Camp gör vi 
genom ett enastående vackert och dramatiskt landskap. I Lhasa ska vi besöka Dalai lamas Potalapalats som 
utan tvekan är en av världens allra mest spektakulära byggnader. Upplevelsen av det dramatiska landskapet 

som på sina ställen är dekorerat med färggranna vindpinade bönevimplar, och den 
höga, rena, klara luften överraskar. Naturupplevelsen går utanpå det mesta man kan 
föreställa sig. Man kan knappast vara mer fjärran sin egen vardag än i den klara luften 
och den tibetanska kulturen här uppe på världens tak. Följ med Vincent Engström till 
Mount Everest Base Camp och stå magiskt nära världens högsta berg. Resan avslutas 
med en dag i Peking. Förläng gärna resan om du vill se mer av Kina.

13 dagar

Flyg med Air China

Vincent Engström leder 
resan

Lokala guider medverkar

Tåg 1 972 km upp till 
världens tak

Innehållsrikt och varierat 
program

Nästan alla måltider ingår

Resan kan förlängas i 
Peking



Resan dag-för-dag

Dag 1, 9 okt – Avresa
Vincent Engström möter på Stockholm/Arlanda 
flygplats. Avresa med Air Chinas flyg kl 19.10. 
Anslutningar med SAS från Köpenhamn, Göteborg m fl 
orter kan beställas, säg till vid bokning.

Dag 2, 10 okt – Peking, Xining
Ankomst till Peking på morgonen kl 09.40. Vår lokala 
Pekingguide möter på flygplatsen och tar oss med 
buss förbi de olympiska anläggningarna Fågelboet 
där friidrottstävlingarna hölls och Vattenkuben där 
simmarna tävlade. Lunch på lokal restaurang varefter 
vi återvänder till flygplatsen för att flyga till Xining, 
huvudstad i provinsen Qinghai. Flygresan tar 2 ½-3 
tim, måltid serveras ombord. Buss in till Xining och 
incheckning på Xining Xinwang Hotel (4-stjärnigt).

Dag 3, 11 okt – Xining, tågresan påbörjas
I Xining som ligger längs den legendariska Sidenvägen 
ska vi besöka Kumbum (Ta’ersi), det kloster där 
den inom tibetansk buddhism viktiga reformatorn 
Tsongkhapa (1357-1419) föddes. Den nuvarande Dalai 
lama föddes i samma område och hans äldre bror var 
abbot i Kumbum. Efter lunch hinner vi även se en lokal 
marknad innan det blir dags att kl 15.30 avresa med det 
tåg som trafikerar Qinghai-Tibet Railway och ska ta oss 
upp till pilgrimernas heliga stad Lhasa på världens tak. 
Ombord installerar vi oss i 4-bäddshytter med blandade 
kön. Sträckan tåget tillryggalägger är 1 972 km. Middag 
ombord på tåget.

Dag 4, 12 okt – På tåget, ankomst till Lhasa
Efter Golmud (ca 2 800 möh) klättrar tåget snabbt upp 
på högre höjder och dramatiska berg fyller synfältet. 
På någon timme når vi 4 500 möh som vi i stort sett 
kommer att hålla oss på fram till några timmar före 
Lhasa som ligger 3 568 möh. Från tåget ser vi de 
väldiga bergsmassiven och dess snöklädda toppar resa 
sig mot himlen. I hela Kina finns 1 000 berg som är 
över 6 000 meter höga och 100 berg som är högre än 
7 000 meter. Under tågresan kommer vi att se flera av 
dem. Tåglinjen följer under långa sträckor den gamla 
landsvägen till Lhasa och från tåget kan vi följa de 
fullastade lastbilarnas kamp mot stigningen. I etapper 
växlar landskapet. Vi ser snöklädda bergsmassiv och 
toppar på upp emot 7 000 meters höjd, månliknande 
landskap, nomadernas bosättningar, turkosskimrande 
sjöar, hjordar med betande jak och troligen en och 
annan utrotningshotad tibetansk antilop. På några 
ställen gör tåget stopp och vi kan sträcka på benen, 
för att kl 11.50 rulla in till perrongen på Lhasas 
järnvägsstation. Lunch i Lhasa varefter vi checkar in 
på Dhodgu Hotel (3-stjärnigt) i de centrala delarna 
av Lhasa, eftermiddagen är ledig. Vi återsamlas framåt 
kvällen för gemensam middag.

Dag 5, 13 okt – Lhasa
Den här dagen är programfri för att var och en på 
sitt eget sätt ska kunna vänja sig vid den höga höjden. 
Kanske väljer du att följa med Vincent Engström på 
en stilla promenad till torget framför Jokhangtemplet 
och längs Barkhorgatan där det finns mycket intressant 
och spännande att titta på. Handelsmän och herdar 
köpslår, pilgrimer mumlar sutror (böner), snurrar sina 
bönekvarnar och vänder bladen i sina böneböcker. I 
marknadsstånden säljs hantverk, smycken och religiösa 
kultföremål. Jokhangtemplet mitt i Lhasa är lamaismens 
allra heligaste helgedom dit tibetaner vallfärdat ända 
sedan 600-talet. Framför Jokhang kastar sig pilgrimerna 
raklånga på marken (prostrerar) innan de träder in 
för att offra jaksmör i smörlamporna, pengar och 
spannmål framför buddhorna och kanske en tunn sjal, 
en hata, över en buddhas utsträckta händer. Lunch på 
egen hand och ur egen kassa. Samling på kvällen för 
gemensam middag.

Dag 6, 14 okt – Lhasa, Kambalapasset, 
Gyantse, Sakya
På morgonen kör vår buss ut ur Lhasa riktning västerut 
och korsar floden Yarlung Tsangpo, samma flod som 
under namnet Brahmaputra rinner samman med 
Ganges och tömmer sitt vatten i Bengaliska viken. Vi 
kör längs en serpentinväg upp till Kambalapasset (4 
794 möh), blickar ned mot den turkosskimrande sjön 
Yamdrok och bort mot de snöklädda bergsmassiven i 
det inre av Tibet. Några enstaka sträckor i Tibet 
är ”transportsträckor”. Oftast färdas vi genom ett 
exceptionellt vackert och dramatiskt landskap. 
Landskapet – på sina ställen färggrant dekorerat med 
vindpinade bönevimplar – och den höga, rena, klara 
luften överraskar. Naturupplevelsen går utanpå det 

mesta man kan föreställa sig. Man kan knappast vara 
mer fjärran sin egen vardag än i den klara luften och 
den tibetanska kulturen här uppe på världens tak. Vi 
intar lunch vid sjön (4 482 möh) och fortsätter över 
Karolapasset (5 010 möh) till Sakya som ligger 4 
280 möh. Sakya ligger vid sidan av den stora vägen 
dit det kommer mycket få utländska besökare. På 
den ena sidan av dalen låg förr ett stort tempel- och 
klosterområde. Under 1960-talets kulturrevolution 
sprängdes och förstördes hela detta väldiga komplex. 
Nu kan endast små ruinrester och stenhögar skymtas. 
Vi besöker det aktiva och välbevarade Sakyaklostret 
som är ett av Tibets mest kända och mest märkliga 
kloster, grundat redan 1268 och byggt som ett 
fort. Middag och övernattning i Sakya på Sakya 
Manasarovar Hotel.

Dag 7, 15 okt – Sakya, Mount Everest Base 
Camp, New Tingri
Äntligen har det blivit dags att ge sig av mot Mount 
Everest. Efter en tidig frukost lämnar vi Sakya och kör 
till Panglapasset där vi gör ett stopp. Om vi har tur 
med vädret kan vi härifrån se fem av världens högsta 
bergstoppar. Vi fortsätter sedan över Gyatsolapasset 
på 5 220 möh, den högsta nivå vi kommer att 
befinna oss på under hela resan. Vi stannar till vid ett 
stenrös med vindpinade bönevimplar som markerar 
passets högsta plats. Vid den vägsten som anger att 
avståndet till Shanghai är 5 114 km har vi chansen att 
första gången se Mount Everest. Härfirån fortsätter 
vi ända fram till Mount Everest Base Camp som 
ligger på en höjd av 5 110 möh. Det Base Camp vi 
som ”icke bergsbestigare” tillåts besöka ligger mellan 
Rongbukklostret och bergsbestigarnas läger vid 
Rongbukglaciärens fot. Här är vi magiskt nära världens 
högsta berg och vi hoppas förstås att vädret ska vara 
sådant att vi kan se den karaktäristiska toppen. Det 
läger som ligger närmare Mount Everest och som 
används av bergsbestigare är endast öppet för dem 
som har fått myndigheternas särskilda tillstånd att 
bestiga berget och dessutom betalat mycket höga 
avgifter. Beroende på väder och vind och hur lång tid 
vi vill spendera vid Base Camp håller vi öppet för ett 
besök i Rongbukklostret som ligger i närheten. Rongbuk 
är världens högst belägna kloster. Det är munkar i det 
klostret vi har konsulterat inför att vi skulle planera 
datum för denna resa. Vi frågade dem helt enkelt 
vilka perioder under året det normalt är störst chans 
att få se Mount Everest i all sin prakt. Och de borde 
veta, från Rongbuk har man en formidabel utsikt mot 
Everest! Vi har förstås följt munkarnas anvisningar men 
vi kan ändå inte garantera att det är blå himmel just 
denna dag. Därför har vi även en reservdag (se dag 8) 
för att kunna återvända till Base Camp. Lunch under 
dagen. I New Tingri (4 350 möh) checkar vi in på 
Qomolangma Hotel som är enkelt, det är definitivt 
inte ett designhotell, det är helt enkelt det hotell som 
står till buds för den som vill övernatta i området. Ändå 
är det med tillfredsställelse vi checkar in, kanske tar en 
öl i baren, tittar på kartan och konstaterar hur långt in i 
Tibet och hur nära Himalayas högsta toppar vi är. Under  
kvällens middag kan vi summera våra upplevelser.
 
Dag 8, 16 okt – New Tingri, Mount Everest 
Base Camp alternativt New Tingri, Gyantse
Den här dagen har vi planerat på följande sätt. Om vi 
dag 7 kunde se Mount Everest ordentligt påbörjar 
vi återfärden mot Lhasa. Efter frukost kör vi tillbaka 
österut och kommer ned under 4 000-metersnivån 
till den dal där Gyantse ligger. En bördig slätt breder 
ut sig. Här finns odlade fält, små byar, boskapshjordar 
och en del jakar. Från en hög klippa övervakar en 
femhundra år gammal fästning - Gyantse Dzong - det 
strategiskt belägna Gyantse som var korspunkten 
mellan Tibets gamla handelsvägar till Nepal, Indien, 
Bhutan och Sikkim. I Gyantse ser vi tempelkomplexet 
Palkhor Chöde och Kumbumstupan samt äter 
lunch och middag. Vi övernattar på Gyangtse Hotel 
(3-stjärnigt). Om vi dag 7 inte kunde se Mount 
Everest gör vi denna dag ett återbesök till Base Camp. 
På morgonen kör vi från hotellet i New Tingri till Mount 
Everest Base Camp och återvänder till hotellet i New 
Tingri sent på eftermiddagen. Lunch under dagen och 
middag i New Tingri.

Dag 9, 17 okt – New Tingri- Lhasa 
alternativt Gyantse-Lhasa
Om vi kör från New Tingri kör vi hela sträckan till 
Lhasa (9-10 tim). Lunch under dagen och middag i 
Lhasa. Om vi kör från Gyantse har vi kortare körtid 
(ca 4-5 tim) till Lhasa. Lunch under dagen, middag i 
Lhasa.
 

Dag 10, 18 okt – Lhasa
Vi avslutar Tibetbesöket med att se den – efter Mount 
Everest – allra största sevärdheten i Tibet, Dalai lamas 
Potalapalats. Av de fjorton inkarnationerna av Dalai 
lama är den femte, Lobsang Gyatso (1617-1682), den 
allra främste. Under hans tid byggdes på en klippavsats 
i Lhasadalen det som kom att bli en av världens absolut 
mest fascinerande byggnader – Potala – ett tretton 
våningar högt palats med över 1 000 rum. Här finns 
Dalai lamas heliga tron, mängder av salar för meditation, 
buddhistisk konst, skatter av guld och ädelsten Allt 
detta tvingades den nu levande fjortonde Dalai lama 
lämna när han den 17 mars 1959 flydde söderut över 
Himalaya mot Indien. Flykten utlöste ett stort uppror 
bland tibetanerna mot den kinesiska dominansen. I 
palatset kan man fortfarande se Dalai lamas tronsal, 
audiensrum med väggmålningar som skildrar Tibets 
historia, hans privata våning med en sovjetisk radio och 
en europeisk säng. Efter lunch besöker vi Dalai lamas 
sommarresidens Norbulinka. Middag på egen hand 
(och ur egen kassa).

Dag 11, 19 okt – Lhasa, Peking
Frukost, buss till Lhasas flygplats, flyg till Peking (ca 6 
tim inkl stopp i Chengdu), måltid ombord, vår lokala 
Pekingguide möter på flygplatsen, buss in till centrala 
Peking, incheckning på Jianguo Hotel (3-4-stjärnigt).

Dag 12, 20 okt – Peking
Frukost, programfri dag öppen för shopping och 
andra egna aktiviteter. Samling på kvällen för 
avskedsmiddag då Pekinganka serveras.

Dag 13, 21 okt – Peking, hemresa, 
hemkomst
Frukost, transfer till Pekings flygplats, hemresa med Air 
Chinas nonstopflyg till Stockholm med avresa kl 13.50, 
ankomst till Stockholm kl 17.20. Anslutningar med SAS 
till Köpenhamn, Göteborg m fl orter kan beställas, säg 
till vid bokning.



R E S E F A K T A

VincentResor 
För bokning och information kontakta 

Vincent Engström
Storgatan 4
361 30 Emmaboda
Telefon 070-593 90 33
E-post vincent@vincentresor.se
www.vincentresor.se

Resans pris
Del i dubbelrum 39 890:- 

Allt det här ingår i priset
• Flyg med Air China Stockholm-Peking t/r. Måltider ombord. 
•  Vincent Engström är med på flyget till och från Kina och leder 

resan i Kina.
•  Lokala kinesiska engelsktalande guider medverkar i Peking och 

Xining.
•  Tibetansk engelsktalande guide möter i Lhasa och medverkar i 

hela programmet i Tibet.
• Hotell av turistklass/hög turistklass, del i dubbelrum. 
•  Alla angivna måltider (11 frukostar, 8 luncher och 8 middagar samt 

måltider även under flygningar) inkl måltidsdryck. 
• Detaljerat program enligt ovan. 
• Transfers, bagagehantering, transporter och entréavgifter.
• Inrikesflyg Peking-Xining och Lhasa-Peking, måltider ombord.
• Kinaresors informationspaket. 
•  Passagerar-, flygplats- och säkerhetsavgift på avreseorten. Inrikes 

kinesiska flygplatsskatter och internationell flygplatsskatt vid 
hemresan.

• Individuellt visum till Kina och resetillstånd för Tibet.

Kan beställas mot tillägg
• Avbeställningsskydd 1 500:-
• Enkelrum 4 775:-
•  Förmånliga priser på anslutningsflyg från Köpenhamn och 

Göteborg till Stockholm, beställ vid bokning.
• Reseförsäkring.
•  Förlängning och senarelagd hemresa från Peking, beställ vid 

bokning.
• Reseförsäkring.. 

Anmälan, betalning, resevillkor m m
Kinaresor Draken AB har ställt lagstadgad resegaranti till 
Kammarkollegiet. Anmälningsavgiften är 3 000:- och ska betalas 
senast 7 dagar efter bokning. Resterande betalning ska vara oss 
tillhanda senast 10 dagar före avresa. Färdhandlingarna distribueras 
10 dagar före avresan, underlätta vår distribution genom att betala 
i god tid. Vid sena bokningar kan hela resans pris behöva betalas 
direkt vid bokning. Deltagande i resan kräver pass och visum, 
särskild information medföljer bokningsbekräftelsen. Kostnad vid 
avbeställning (expeditionsavgift) gjord tidigare än 30 dagar före 
avresa är 1 500:-, med tillägg för ev kostnader för visum som 
redan uppkommit. Vid avbeställning 30 dagar eller senare före 
avresa gäller resevillkoren (SRF 3.1.5-3.1.7). Som skydd mot höga 
avbeställningskostnader rekommenderar vi avbeställningsskydd 
eller avbeställningsförsäkring. Res aldrig utomlands utan en 
ordentlig reseförsäkring. Angivna hotell kan komma att bytas mot 
andra likvärdiga hotell. Angivna flygtider är preliminära, definitiva 
tider bekräftas i färdhandlingarna. Minimum antal anmälda 
deltagare för resans genomförande är 15 personer. Svenska 
Resebyråföreningens (SRF) villkor för paketresor och Arrangörens 
kompletterande villkor reglerar avtalet mellan arrangören och 
resenären. Resevillkoren medföljer bokningsbekräftelsen.

I samarbete med


