
 

 

 

Förbjudna staden till Shangri-La 

Resa till Kina, Beijing och Yunnanprovinsen 

16 – 30 sep, 13 – 27 okt & 27 okt – 10 nov 2016 

 

 

Följ med till de vackra flod- och bergslandskapen i Yunnan. Yunnan är känt 

för sina dramatiska berg och avsaknad av slätter. Under resan ska vi flanera i 

den charmiga staden Lijiang invid Jadedrakbergets fot och lära känna naxifolket 

med sin märkliga piktografiska skrift. Vi gör en vandring längs Yangtseflodens 

smalaste parti Tigersprånget innan vi når de tibetanska klostren i staden Shangri-

La. Jo, staden heter faktiskt så och det är här Tibet tar sin början.   

 

Vi möter några av Kinas mest intressanta etniska minoriteter, vi får vara med 

och lära oss att göra dumplings, få insyn i det piktografiska naxispråkets 

kalligrafi och med en mästare få vara med och lära tai-chi. Vi börjar resan i 

Beijing med Kinesiska muren, Förbjudna staden och Himlens helgedom, men vi 

tittar även på det nya Beijings arkitektur och konst. Färdledare är Mikael 

Hellström, Kinakännare och bosatt i Kina under många år.   

 

 

 



Resplan 

Dag 1/ Sverige-Beijing 
Flyg till Beijing på eftermiddagen.  

 

Dag 2/ Beijing 

Flyg till Kina. Ankomst Beijing påföljande morgon. Staden har varit huvudstad i Kina sedan 

slutet av 1200-talet med endast några kortare avbrott. Med OS 2008 som katalysator har 

staden dramatiskt ändrat skepnad. I dag jämför sig gärna Beijing med världsmetropoler långt 

utanför landets gränser. Efter incheckning bjuds ni på sen välkomstlunch. Vi går upp längs 

den moderna paradgatan Wangfujing innan vi avslutar med kortare promenad genom Beijings 

gamla delar. Mitt i allt det nyputsade och moderna ser vi också små fickor av det förflutna. Vi 

upplever Beijings kontraster på nära håll under våra promenader genom staden. 
 

Dag 3/ Beijing 

På morgonen besöker vi Tiantan, Himlens helgedom, för att se alla människor som samlas för 

att göra tai chi, dansa tango, eller uppföra Beijing- opera. Det är tidigt på morgonen som 

Beijing visar upp sitt mest traditionella ansikte.  

 

Vi gör sedan ett besök på Stadsplaneringmuseet vid Himmelska fridens torg. Här finns hela 

Beijing uppbyggt i miniatyr, möjligheter att se en 3D-film om hur den nya arkitekturen som 

byggdes upp inför OS ser ut. Här finns också utställningar om miljöfrågor, den gamla stadens 

bevarande och hur Beijings två tunnelbanelinjer år 2005 ska bli till femton linjer innan år 

2020. Ett mycket tankeväckande besök!  

Vi promenerar från Himmelska fridens torg till Förbjudna staden och gör ett längre besök i 

kejsarens gamla bostad med sina 1000 rum.  

Det finns mängder av underhållning att välja på om kvällarna. Vill ni besöka en Pekingopera, 

akrobatik eller lyssna till en historieberättare är det inga problem att ordna det i Beijing. Det 

erbjuds till självkostnadspris.  

 

 

 

 

Dag 4/ Beijing-Simatai-Beijing 

Heldagstur till Simatai, den del av Kinesiska muren som är mest intakt och minst besökt. Här 

finns tillräckligt med mur för att kunna gå en hel dag. Hela 16 vakttorn står kvar på den 



sträckan vi går. Muren här är brantare än vid de andra delar som kan besökas i Beijings 

närhet. För den som tycker att det känns väl tufft går det att ta linbanan en eller båda vägarna.  

Vyerna härifrån är fantastiska med en mur som hänger ihop mil efter mil över bergskanterna. 

Hisnande. Det tar cirka fyra timmar med buss fram och tillbaka till Simatai. På väg tillbaka 

från muren passerar vi förbi de olympiska byggnaderna i Beijing. Åter i Beijing sen 

eftermiddag.  

Dag 5/ Beijing 

Vi ägnar förmiddagen åt Beijings moderna ansikte. Med buss åker vi genom Beijings centrala 

affärsdistrikt och ser det mest spännande av den nya arkitekturen såsom Rem Kolhals 

byggnad för tv-bolaget CCTV. Vi fortsätter till det gamla industriområdet 798. I dessa 

nedlagda industrilokaler flyttade ett antal konstnärer in för ett 20-tal år sedan. Efter att 

myndigheterna först försökte driva bort dem vände de istället på klacken och idag har hela 

området blivit ett centrum för den nya kinesiska konsten som vunnit alltmer rykte i 

omvärlden. Vi får en guidad visning av området och får en insyn i vilka några av de mest 

berömda kinesiska konstnärerna är.   

Resten av dagen är fri för egna aktiviteter. Av Beijings stora sevärdheter brukar man oftast 

nämna fyra stycken före de andra. Det vi inte besökt redan är Sommarpalatset. Kanske 

besöker du det idag. Beijings lamakloster Yonghegong är också mycket fint. Dessutom finns 

det mycket nytt spännande att besöka. Det finns oerhört mycket att se i Beijing. Kanske lockar 

också stadens shopping. Er färdledare hjälper er till rätta.  

 

 
 

Dag 6 / Dali 

På morgonen flyger vi tvärs över hela landet till provinsen Yunnan och staden Kunming. Vi 

fortsätter direkt vidare till Dali dit vi anländer på eftermiddagen.  

Efter incheckning går vi till den gamla stadsmuren som omgärdar staden. Det går att gå på 

delar av muren, varifrån vi får fina vyer över den gamla staden och över Cangbergen som 

reser sig 4000 meter öster om staden.  

 

Vi gör en kortare rundtur i den gamla delen av staden. Vi ser bland annat de gamla 

stadsportarna. Dali var tidigare huvudstad för ett stort rike som hette Nanzhao. Efter att ha 

besegrat den kinesiska armén i början av 700-talet byggde de sitt eget budhistiska rike som 

förutom Yunnan innefattade stora delar av grannprovinsen Sichuan samt stora delar av norra 

Burma. Av de 22 kungarna som styrde Dali abdikerade nästan hälften och blev eremiter uppe 

i berget! Bai är den grupp som ledde det stora rike och det är just denna grupp vi kommer att 

möta här i Dali.   



 

Dag 7 / Dali   
Vi börjar dagen på muren som omger Dalis gamla stad. Vi har bett en riktig tai-chi mästare att 

ge oss grunderna till tai-chi och vi provar på denna klassiska form av morgongymnastik uppe 

på muren. Det är ett riktigt trevligt sätt att starta dagen.  

 

Vi besöker sedan den fina parkanläggningen där Dalis tre berömda pagoder finns. Pagoderna 

är Yunnans äldsta och härstammar från perioden då Dali var huvudstad för Nanzhaoriket.  

Inträdesbiljetten till pagoderna gäller även för palatset för Nanzhaoriket som återuppförts på 

kullarna ovanför pagoderna. För ett par decennier sedan då pagoderna renoverades, hittades 

mängder av reliker gömda in i dem. I dessa reliker går det tydligt att se hur starkt det 

tibetanska inflytandet varit i området.  

 

  
 

Den som är intresserad kan också besöka det lokala muséet i gamla staden. Här finns mängder 

av gamla stentavlor i sanskrit och reliker från Nanzhao-rikets storhetstid. Det har pratats 

mycket om den södra Sidenvägen och det man ser här på muséet är mycket ett bevis för dess 

existens.  

 

Sen eftermiddag träffas vi för att få vara med om att lära oss att göra kinesiska dumplings i 

lokal miljö. Det brukar vara ett mycket uppskattat och lärorikt inslag. Dessutom gott.  

 

Dag 8 / Dali - Lijiang 

Runtom Dali finns det gott om riktigt spännande marknader. Vissa marknader äger rum var 

femte dag, andra äger rum på en viss veckodag. De flesta av marknadsplatserna ligger i byar 

vid Erhaisjön som är den stora sjön som omger staden Dali. Vi väljer närmre inpå resan vilken 

av marknaderna vi besöker och ser till att det blir i en trevlig by som gärna har annat att 

erbjuda också. Vi ägnar förmiddagen åt detta.  

 

På eftermiddagen lämnar vi Dali för att åka till Lijiang, beläget på 2400 möh. Transfer till 

hotellet. Vi bor mycket bekvämt i Lijiang och det är en fröjd bara att vara på innergårdarna på 

vårt hotell byggd i traditionell naxiarkitektur med flera innergårdar och mönstrade stengolv.  

 

 

Dag 9 / Lijiang 
Lijiang brukar vara mångas favoritstad i Kina. Jadedraksberget reser sig hela 5596 meter i 

bakgrunden över den gamla staden med kullerstensgator och kanaler som rinner kors och 

tvärs igenom staden. De vackra trähusen med blomrika gårdar har numer öppnats för 



allmänheten då en stor del av dem blivit hotell eller restauranger. Majoriteten av befolkningen 

i Lijiang tillhör den etniska minoriteten naxi. Vi gör idag en spännande stadsvandring.  

Vi gör en rundvandring i Lijiangs gamla stad och besöker marknaden och ser delar av staden 

där det traditionella livet fortgår som tidigare. Naxi är ett väldigt traditionsbundet folk där 

kvinnornas ställning alltid varit väldigt stark. I Kina talas det mycket om det matriarkat som 

man säger att naxi hade tidigare. Även nu ser man kvinnor som sköter kommersen runtom i 

stan, medan männen tar hand om blommorna och sköter hemmets sysslor.  

Lijiang stad är över 800 år gammal och under merparten av denna tid styrdes staden av klanen 

Mu. Vi besöker Mu-palatset och fortsätter till en höjd varifrån vi får en mäktig vy över staden. 

Det vi ser är en enorm mängd av svarta traditionella tak som totalt dominerar stadsbilden.  

 
 

På kvällen väntar underhållning. I Lijiang har en tradition av naximusik levt kvar i 

århundraden. Vi besöker en orkester som nått ett visst mått av världsberömmelse. Många i de 

gamla orkestrarna har varit på turné i flera länder runt om i världen. Det är knappast några 

unga rockbusar vi talar om. Flera av farbröderna är över 80 år gamla. 

Dag 10/ Lijiang 

På morgonen gör vi ett besök vid Den svarta drakens damm, varifrån vi får de bästa vyerna 

över Jadedraksberget som mäter drygt 5500 meter. Det är en oerhört vacker parkanläggning 

och vi har tid att strosa omkring här.  

 

I anslutning till parken finns också ett litet forskningscenter i för Naxifolkets speciella 

skriftspråk. Vi får träffa en kalligraf som visar oss denna mycket märkvärdiga skrift. Språket 

har i alla tider använts av naxifolkets shamaner och kallas dongbas. Skriftspråket får de 

kinesiska krumelurerna att framstå som rena alfabetet. Naxis intrikata tecken är faktiskt 

världens enda idag levande hieroglyfiska skriftspråk. Eftermiddagen egen tid i Lijiang.  



Dag 11/ Tigersprångsklyftan.  

Buss tidigt på morgonen till Qiatou, varifrån vi åker ytterligare en bit in i en av världens 

djupaste raviner - Tigersprångsklyftan. Yangtsefloden har precis just gjort sin första böj innan 

den här i Tigersprångsklyftan ligger insprängd mellan Hababerget och Jadedraksberget. Det är 

hela 3900 meter från flodnivån upp till Jadedraksbergets topp.  

Vi vandra på en stig som när vi kommit som högst ligger cirka 1000 meter över floden. 

Vandringen är totalt cirka 25 kilometer uppdelat så att det är lika långt bägge dagarna. 

Vandringen första dagen innebär en rejäl stigning på närmare 800 höjdmeter. Andra dagen 

något lättare då du går ned de 600 av de 800 meterna du stigit första dagen. Det är en oerhört 

vacker vandring på relativt smala stigar. Inget bra alternativ för den som har rädsla för höjder, 

men vandringen är inte alls farlig. Första dagen vandrar vi ett par timmar med marginell 

stigning på förmiddagen. Vi stannar till för lunch i ett trevligt naxihem. Efter lunch så går vi 

uppför de berömda böjarna och stigningen blir mer påtaglig. Övernattning i bergsby på vägen. 

Det är fantastiskt vackert överallt och snudd på magiskt när man kvällen ser hur mörkret 

lägger sig över de två bergstopparna. Vi bor helt omslutna av bergen. Bagaget kommer att 

skickas separat och vi behöver bara bära med oss vad som behövs för denna dag.  

 

  
 

För er som ej vill vandra.  

När gruppen ger sig iväg på vandringen åker ni istället till orten Shigu, varifrån man får fina 

vyer över Yangzifloden och där den gör sin första böj. Även Shigu är en fin klassisk naxi by. 

Här gör vi en kortare promenad genom byn och äter lunch.  

 

Vi åker sedan tillbaka in i Tigersprångsklyftan. Tigersprångsklyftan är insprängd mellan 

Hababerget och Jadedraksberget. Floden rinner förbi på knappt 2000 meters höjd medan 

bägge bergen mäter över 5000 meter. Det är en imponerande syn att se med vilken kraft 

floden tränger sig förbi dessa tre smalaste partier av Yangtsefloden. De kallas för 

Tigersprångsklyftorna då det sägs att det är så smalt att en tiger kan hoppa över. Det får lov att 

vara en väldigt spänstig tiger då! Vi besöker en av de tre klyftorna på nära håll och bor på ett 

hotell som ligger i ravinen, men istället för uppe på leden så ligger detta längs landsvägen.  

Dag 12 / Shangri-La 
Fortsatt vandring på stigar. Efter cirka en och en halv timmes vandring längs platån stannar vi 

till och får en kaffepaus. Fortsatt vandring och sista timmen ned till landsvägen går nedför 

med ganska stark lutning. Lagom till lunch är kommer vi ned till landsvägen och till hotellet 

där övriga gruppen väntar.   



 

Efter lunch lämnar vi Tigersprångsklyftan och beger oss några timmar nordväst. Sen 

eftermiddag når vi Shangri-La. Det är här Tibet tar sin början, även om vi fortfarande befinner 

oss i Yunnanprovinsen. Staden hette fram till för några år sedan Zhongdian eller Gyalthang på 

tibetanska, men i ett försök att locka hit mer turister döptes staden om för cirka tio år sedan. 

Myndigheterna har försökt hävda att det var just denna plats som James Hilton avsåg när han 

skrev sin bok Lost Horizon, där begreppet Shangri-La myntades.  

 

På kvällen gör vi en stadsrundtur i Shangri-Las gamla stad som rustats upp på ett väldigt fint 

sätt under senare år. Vi får möjlighet att göra ett besök hos en tillverkare av thangka, 

tibetanska religiösa målningar. Här får vi se hur de blir till och för dem som så önskar går det 

naturligtvis att köpa också. Vi äter vår middag i gamla staden.  

dag 13 / Shangri-La 

På morgonen besöker vi klostret. I enlighet med traditionellt tibetanskt sätt att besöka ett 

kloster så gör man det bäst genom att göra en khora, eller cirkumambulera runt klostret innan 

man går in. Vi gör detta och besöker sedan hjärtat av detta stora kloster. Här bor 6-700 

munkar och med det så är det sydvästra Kinas största kloster. Det är ett viktigt kloster som 

anlades av den femte Dalai Lama och tillhör Tibets största buddhistiska gren Gelugpa eller de 

gula hattarna.  

 

  
 

Vi besöker de viktigaste salarna, ser de olika läroverken och besöker ett bibliotek med sutror. 

Vi får lära oss grunderna för hur ett tibetanskt kloster ser ut och vad man ska tänka på vid ett 

besök. För dem som önskar se klostret ytterligare så går det bra. För ett par år sedan anlades 

också en sjö strax framför klostret med en fin naturstig som går runt sjön. Det är en fin 

promenad som tar en knapp timme att göra. Resten av dagen fri för eget bruk.  

 

dag 14 / Shangri La – Kunming 

Flyg till Kunming, största stad och huvudstad i provinsen Yunnan. Transfer till vårt centralt 

belägna hotell.  

 

Kunming har vuxit till en riktigt stor stad de sista tio åren. Idag är det närmare fyra miljoner 

invånare i den högresta staden. Vi utforskar Kunmings centrala delar på eftermiddagen och 

ser de gamla pagoderna samt en nyrenoverad stadskärna som är bygd i gammal stil. Vi 

besöker också kvällsmarknaden.  

 

Det blir här vi äter vår avskedsmiddag och summerar en händelserik resa.   

 



Dag 15 / Hemresa 
Tidigt morgon flyger vi från Kunming till Beijing och vidare samma dag till Skandinavien.   

 

 

 

RESEFAKTA 

 

Datum: 16 – 30 september 2016, 13 – 27 oktober 2016 & 27 oktober – 10 november 2016 

Enkelrumstillägg: 3 800 kr 

Resans pris: 25 – 32 pers: 30 800 kr  

 

Vad ingår i resans pris? 
• Internationellt flyg och flygskatt (Göteborg, Stockholm och Köpenhamn). Övriga alternativ 

går att ordna till merkostnad* 

• Halvpension 

• Inträden till sevärdheter och muséer beskrivna i programmet;  

• Alla nationalparksavgifter 

• Del i dubbelrum av bra standard. Enklare boende Tigersprångsklyftan.  

• Samtliga transporter med flyg, buss och tunnelbana   

• Flygskatter  

• Svensk färdledare (Mikael Hellström) 

• Lokala guider 

• All dricks 

 

Vad ingår inte i resans pris? 

• Mat (en måltid per dag) 

• Dryck 

• Egna aktiviteter 

 

* Om du ordnar din egen internationella biljett kan du dra av 4500 kronor från priset. Om du 

hittar en egen biljett med hemresa från Kunming kan du dra av 5600 kronor från resans pris. 

Skälet till att det är så lite att dra av är att vi får avtalspriser på sträckorna Beijing – Kunming 

t/r när vi flyger med Air China som vi gör på denna resa. Om du skaffar din egen biljett med 

Air China försök då se till att inkludera dessa sträckor och vi kommer då kunna dra av mer 

från resans pris.  

 

 

 

 

 


