
 
 

Botanisk resa – 01-14 Juli 2016, (14 dagar): 
Chengdu – Hailuogou – Kangding – Tagong (Lhagong) – Bamei – Danba 

– Mount.Four Girls (Siguniang Shan) – Dujiangyan - Chengdu 

 
 

PROGRAM DAG FÖR DAG 
Smärre justeringar kan förekomma i programupplägg och hotellalternativ. Vår strävan är 

att eventuella förändringarna i så fall är av likvärdig eller ännu högre kvalité än i 

ursprungsprogrammet. Vi rör oss på höjder mellan 2 800 och 4 300 m över havsnivå. 

OBS Alla ev. tider är preliminära starttider. Exakta angivelser ges av guiderna! 
 

 
 

  (F=Frukost, L=Lunch, M=Middag) 

Dag 1 Avresa med Air China eller annat reguljärt bolag, tex SAS eller 

Finnair 

 

 

Dag 2 Chengdu, China (M) 

Ankomst till vårt hotell i centrum av Chengdu. Vi tar en promenad till ett Taoist (Daoist)-

tempel. Vi besöker även en allmän park vid Chengdu’s Brocade River och promenerar längs 

en trevlig gata tillbaks till vårt boutiquehotell. 

 

 

Dag 3 Chengdu - Hailuogou (F, L, M) 

Denna morgon åker vi mot den förtjusande staden Moxi, belägen vid östra sluttningen av 

mäktiga Mt Gongga (Minya Konka). Efter vägen njuter vi av naturscenerna i de bergiga 

delarna av Östra Tibet. Vi stannar till vid flera tillfällen under färden. 

Väl framme checkar vi in på ett 3+ hotell och äter där dagens middag. 

 

 

Dag 4 Hailuogou (F, L, M) 

Dagen ägnas åt en heldagstur till en annan dalgång i östra Minya Konka. Dalen är mindre 

besökt än Glaciärparken och här kan man hitta vildvuxna urskogar och stråk av röda bergarter 

i olika formationer. Området rymmer mer än 200 arter av blommor som Kangding Magnolia, 

Crotalaria sessiliflora och Campanula etc. Vi tar en picknick-lunch för att hinna få mer tid för 

våra botaniska iakttagelser. 

Övernattning på ett 3+ hotell 

 

 

Dag 5 Hailuogou Glacier Park (F, L, M) 

Denna dag tar vi en kombinerad nöjes- och upptäckartur till Hailuogou Glacier Park och gör 

även vissa botaniska stopp i Parken. Hailuogou är den största glaciärparken i Kina och den är 

känd för sina låghöjdsglaciärer, vilka är mycket sällsynta så långt söderut i latitud och på så 

pass låg altitud. Den ligger på den östra sidan av Gonggar Mountain, 319 km sydväst om 



Chengdu och 105 km söder om Kangding. Vi kommer att ta en lokal turistbuss till Camp 2 

varifrån vi sedan kan ta en promenad, genom tät skog som innehåller kluster med några alpina 

blommor, till Camp3. Där får vi lite extra ögongodis och kan beundra glaciärerna, isgrottor 

och glaciära vattenfall etc. 

 

 

Dag 6 Hailuogou - Kangding (F, L, M) 

Efter morgonens frukost bär det iväg till Kangding, en gång en blomstrande handelsstad 

mellan Tibet och Sichuan. Vi kommer att passera genom en vacker dalgång med unika röda 

klippor. Tidigt på eftermiddagen kommer vi till Ya Jia Geng som ligger i norra delen av den 

östra sluttningen på Minya Konka. I det här området som ligger på 3500- 4,000 möh, finns en 

blandad skog med gran, ”Drak-gran” och tall. Här brukar det finnas gott om rhododendron. 

Efter incheckning på hotellet i Kangding kan de som så önskar ta en promenad i staden. 

Övernattning på ett 3+ hotell i Kangding 

 

        
 

Dag 7 Kangding (F, L, M) 

Idag gör vi en dagsutflykt till Muge Tso Lake. Muge Tso Lake kallas också "Den vilde 

mannens sjö". Sjön ligger ungefär 35 km bort från Kangding. Sjön är känd för sin fantastiska 

mix av snöklädda toppar, alpin sjö, hotspring, skogar och ängar. Det huvudsakliga intresset 

för den växtintresserade på Muge Tso Lake kommer att vara olika arter av Rhododendron. 

Övernattning på vårt 3+ hotell i Kangding 

 

 

Dag 8 Kangding – Danba (F, L, M) 

Efter frukost åker vi vidare på en asfalterad väg som går i sicksack, (serpentinväg) upp till 

Zheduo Pass och allt eftersom altituden stiger kan vi se olika slag av alpina blommor. Vi kör 

sedan genom Xinduqiao, en liten stad som korsas av Sichuan - Tibet Highway. Området från 

Xinduqiao till Tsedo Mountain anses vara "Paradise of Photography" på grund av dess 

fantastiska och orörda natur. När vi kommer fram till Tagong besöker vi klostret Lhagang, ett 

av de 108 tempel som byggdes under Songtsen Gampos regim i gamla tibetanska tider. Vi 

åker sedan vidare till Danba för att ta lite bilder på Suopo Village. Höga vakttorn med 1000-

årig historia finns här mitt i samhället. Byggnaderna gjordes av lera, sten och stock och ser 

ståtliga ut från utsidan, med massiva tjocka väggar. 

Övernattning: Hemvistelse i Tibetansk by 

 

 

Dag 9 Danba – Rilong (F, L, M) 

Denna morgon tar vi en promenad i den tibetanska byn innan vi åker till Rilong där de 

mäktiga Mt.Four Girls (Siguniang Shan) ligger. Vi tar en miljövänlig grön buss till Double 

Bridge Valley (ShuangQiaoGou) för en halv dags botanisk exkursion. Här kan vi hitta 

blommor som Gentiana pseudosquarrosa H. Smith, Eldlilja Duchartre ex Elwes, Pedicularis 

streptorhyncha och Pedicularis davidii etc. Highland Rhododendron kan också hittas här. 

Övernattning på ett 3+ hotell i Rilong 

 

 



Dag 10 - 11 Mt.Four Sisters (Siguniang Shan) (F, L, M) 

Vi tillbringar 2 heldagar vid två av Mount.Four Girls dalgångar: Changping samt Haizi, för 

djupgående exkursioner. Fotvandringar! Vi strövar omkring på olika bergssluttningar, vandrar 

i dalarna, genom buskar, skogar och ängar för att upptäcka så mycket blommor och växter 

som vi kan. Exempel på blommor som kan hittas här:  

Gentiana pseudosquarrosa H. Smith, eldlilja Duchartre ex Elwes, Pedicularis streptorhyncha 

och Pedicularis davidii, Highland Rhododendron mfl kan också ses. 

Övernattning på ett 3+ hotell 

 

 

Dag 12 Balang Shan – Dujiangyan (F, L, M) 

Denna morgon kör vi upp till berget Balang Shan för att hitta fler blommor och olika örter. På 

eftermiddagen bär färden vidare mot Dujiangyan. 

Övernattning på 4-stjärnigt hotell i Dujiangyan 

 

 

Dag13 Dujiangyan – Chengdu (F, L, M) 

Vi besöker idag det fantastiska bevattningssystemet i Dujiangyan vilket representerar det 

gamla Kinas enastående vetenskap och teknik och är en milstolpe i världens vattenutnyttjande 

och konstbevattningshistoria. Vi utforskar den stora dammen, vatteninloppet och utskovet 

som tillsammans bildar det fascinerande vattenprojektet. På eftermiddagen åker vi tillbaka till 

Chengdu, och avnjuter där en välsmakande köttgryta till middag. 

Övernattning på Hotel "Zen" Urban Resort Chengdu (boutiquehotell) 

 

 

Dag14 Chengdu Departure (F) 

Idag, sista dagen för denna gång, besöker vi världens ledande 

Pandapark för reproduktion av Jättepandor: Chengdu Research Base 

Giant Panda Breeding. Förutom Jättepandor ser vi även röda pandor 

och tar promenader i omgivningens bambuskog.  

 

Transfer till flygplatsen för avresa och flyg tillbaka hem. 

 

 

 

    
 

Viktiga fördelar: 

 Ciceron på resan: Magnus Lidén 

 Reguljärt flyg Stockholm – Chengdu! 



 Chengdu – Hailuogou – Kangding – Tagong (Lhagong) – Bamei – Danba – 

Mount.Four Girls (Siguniang Shan) – Dujiangyan - Chengdu! 

 Spännande bergsexkursioner! 

 Perfekt sommarklimat i subtropiska områden! 

 Möte med Tibetanska familjer 

 Alla i programmet nämnda utflykter med transporter, måltider (frukost, lunch, middag 

- inklusive måltidsdryck) och inträden ingår 

 Visum ingår 

 Vi flyger med SAS, Air China eller annat reguljärt bolag. Anslutningsflyg till Arlanda 

kan på begäran bokas 

Antal deltagare 20-24p (Max 24) 15-19p 10-14p 

Del i DBL-rum, pris 28585 29890 33190 

Enkelrumstillägg 3870 3870 3870 

 

Vid färre anmälda än 10 (=grupp) har alla rätt att avanmäla utan kostnad. 

OBS begränsat antal platser - Max 24 - Först till kvarn gäller 
 

 

Allt detta ingår i priset: 

 Reguljärt internationellt flyg Stockholm-Chengdu t/r med Air China, SAS, eller 

annat reguljärt flyg i turistklass  

 Måltid och dryck ombord 

 Alla resor i Kina 

 Alla flygskatter i Kina och internationella flygskatter 

 Del i dubbelrum med frukost 

 Svensktalande erfaren reseledare under hela resan i Kina 

 Lokal reseguide samt (vid fler än 10 deltagare) en lokal guideassistent 

 Alla utflykter, inträden och kvällsaktiviteter nämnda i programmet 

 Lunch och middag med måltidsdryck enligt programmet 

 Boende hos tibetansk familj en natt 

 Visum till Kina  

 Informationspaket 

 

 

Ingår ej: 

Ev. personliga utlägg och dricks. Privata reseförsäkringar. 

Enkelrumstillägg: 3870 kr. 

Barnrabatt 20 % för barn i åldern 2-12 som reser med fullt betalande och sover i 

förälders säng. För extrabädd tillkommer tillägg.  

Förlängning av resa: Extradagar i Kina på hotell kostar, med del i dubbelrum 

inklusive frukost, från 390 kr/person. Förlängning måste beställas i samband med 

bokningen av resan. Vid förlängning tillkommer transfer till flygplatsen (en taxi 

kostar ca 80-100 Yuan = 50-75 kr/person om två åker) och ibland tillägg på 

flygbiljetten. 
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