
Norra Pakistan gränsar till Afghanistan, Kina och Indien. Regionen har en bred etnisk mångfald och

hyser en fantastisk natur. Hunzadalen, Karakoram Highway och Sven Hedins Sidenvägen är

begrepp de flesta är välbekanta med, men som under många år varit utom räckhåll för de flesta

resenärer. Idag är säkerhetsläget bättre än på länge och vi reser nu till denna avlägsna del av

Himalaya under våren när aprikosträden står i blom. Vi reser genom Hunzadalen till Khunjerabs

nationalpark vid kinesiska gränsen. Längs vägen ser vi Karimabads två fort, Altit och Baltit, har

picknick under aprikosträden och får spännande möten med folk. Indusfloden, vackra sjöar,

glaciärer och utsiktspunkter där vi blickar ut över toppar kring 8000 meter väntar oss i norra

Pakistan. Resan börjar i kulturstaden Lahore och avslutas i huvudstaden Islamabad.  

När aprikosträden
blommar i Pakistan
PAKISTAN

https://www.varldensresor.se/resa-till/pakistan
https://www.varldensresor.se/


Resfakta och pris

Dag 1 Flyg till Lahore

Dag 2 Lahore

Dag 3 Lahore

Dag 4 Lahore - Islamabad

Dag 5 Khaplu

Dag 6 Skardu

Dag 7 Gilgit

Dag 8 Karimabad, Hunzadalen

Dag 9 Hunzadalen - Passu

Dag 10 Gulmit, Khunjerab Nationalpark

Dag 11 Gilgit

Dag 12 Taxila och Islamabad

Dag 13 Islamabad

Dag 14 Hemresa

Datum:
31 mars – 13 april 2023
30 mars – 12 april 2024

Resans pris: 44 900 kr

Enkelrumstillägg: 4 500 kr

Antal deltagare: 10-18

Allt detta ingår:
 till Lahore, hemresa

från Islamabad inklusive
flygskatt. (anslutning från Göteborg,
Köpenhamn och Oslo kan ordnas mot
eventuellt pristillägg) 

Flyg två gånger inrikes, Islamabad - Skardu,
Gilgit - Islamabad inklusive flygskatt

Visuminbjudan till Pakistan. Visum söker du
sedan själv online till egen kostnad (35 USD)

Svensk färdledning och inhemska guider.

Alla transporter med buss enligt programmet.

Alla utflykter, nationalparksavgifter och
inträden enligt programmet, såsom Lahore
Fort, moskéer och Wagah gränsceremoni i
Lahore, Khewras saltgruva och Khatas Raj
tempel på väg till Islamabad, Altit och Baltits
fort i Karimabad, Khunjerabs Nationalpark,
flera fort och moskéer runt Skardu,
utsiktspunkter med vyer över Himalaya,
Karakorams och Hindukush toppar, Taxilas
Arkeologiska Museum, moskén Faisal i
Islamabad

Del i dubbelrum på hotell inkl frukost. Reser
du ensam kan du välja att boka enkelrum
mot pristillägg eller att boka del i dubbelrum.
Blir det ojämnt antal resenärer står vi i så fall
för den extra kostnad det innebär med
enkelrum (gäller alltid vid bokning tidigare än
60 dagar före avresa, därefter på förfrågan) 

Halvpension  

Utförlig skriftlig deltagarinformation
och karta.

All dricks

Vad ingår inte i resans pris?
En måltid per dag, dryck

Visum till Pakistan (se ovan)

Klimatkompenserat flyg

https://www.varldensresor.se/hallbarhet


Resplan

Flyg till Lahore. Ankomst tidigt morgonen därpå.

Dag 1

Flyg till Lahore

Transfer till hotellet vid ankomst. Lahore är Pakistans näst största

stad med cirka 11 miljoner invånare. Det är landets kulturella

huvudstad med ett yrande folkliv. Vi ska ägna denna dag till att ge

en introduktion till Pakistan och då i synnerhet Lahore.  

Under Delhisultanatet blev också Lahore en muslimsk stad och

under en tid då Akbar den store var stormogul (1584 – 1598) var

också Lahore huvudstad i Mogulriket. Det är under denna tid som

Lahore Fort tillkommer. Vi ser fortet under eftermiddagen.  

Vi fortsätter vår promenad genom den gamla staden som

fortfarande har kvar delar av sin stadsmur och besöker också

stadens mest kända byggnadsmonument, nämligen Badshahi

Masjid, en av världens största moskéer med en innergård som

klarar av 100 000 besökare. Moskéen är inte bara stor utan också

oerhört attraktiv i sin röda sandsten med mosaikinlägg. Efter att

Moguldynastin föll var moskén en garnison, först för sikhernas

imperium och sedan för britternas innan den åter kom att

användas för det den från början var ämnad. Idag är det en av

Pakistans viktigaste moskéer. Under dagen intar vi också en

välkomstmåltid.

Dag 2

Lahore



Vi fortsätter att utforska Lahore med besök på några av de

viktigaste platserna. Idag besöker vi ännu en fantastisk moské,

Wazir Khan. Moskén från 1600-talet var i riktigt dåligt skick, men

renoveringar som gjordes under 10-talet har gjort att den idag är i

gott skick. Här ser vi den mest ornamenterade moskén från

Mughalperioden, berömd för sitt speciella mosaikarbete som kallas

kashi-kari. Här finns också fina fresker från 1600-talet.  

Vi fortsätter upptäcka det fantastiska folklivet i gamla stan och gör

några interaktiva besök där vi ser gamla verkstäder och en

basarmiljö som inte förändrats mycket sedan 1600-talet bortsett

från motorcyklar och en del andra moderna fordon som trängs

med folket. Här i gamla stan hittar du allt du letar efter, från

traditionella köksartiklar till kryddor och parfym. Små matställen

finns dessutom precis överallt.  

Om möjligt avslutar vi denna dag med att bege oss utanför stan, till

gränsövergången vid Wagah, några mil utanför Lahore. Hit

kommer massor av folk både på den pakistanska som den indiska

sidan. På bägge sidor har man den så kallade flaggceremonin och

atmosfären bland åhörarna är inte den man är van vid från andra

gränser. Här är det snarare som om det vore en landskamp i

cricket, fotboll eller något annat med ljudliga åskådare med tydligt

patriotiska drag. Ett mycket spännande besök.

Dag 3

Lahore

Efter frukost färdas med vi egen buss 38 mil till Islamabad. Längs

vägen kommer vi göra ett par olika intressanta stopp. Vårt första

stopp ligger mitt mellan Lahore och Islamabad, Khewras saltgruva

som är världens äldsta och faktiskt fortfarande världens näst

största saltgruva. Här utvinns det rosaskimrande bergssaltet som

kallas Himalayasalt och som sägs vara både bättre och mer

hälsosamt än vanligt bordssalt.  

Saltet som upptäcktes av Alexander den stores trupper när de var

på väg mot Indien har idag blivit en gruva som är cirka 40

kilometer lång och idag i 19 nivåer. Här utvinns närmare 350 000

ton årligen. Britterna anlitade 30 familjer att jobba i gruvan på

slutet av 1870-talet och merparten av de som jobbar där än idag

kommer är fortsatt ättlingar från dessa utvidgade 30 familjer.  

Vi reser idag genom Pakistans mest befolkade provins, Punjab. Här

bor närmare hälften av Pakistans 220 miljoner invånare. Punjab

betyder fem vatten (eller floder) och under dagen passerar vi fler av

dessa; Ravi, Chenab och Jhelum som alla senare går ihop med

Indus innan de avslutar sin färd i Arabiska havet. Ankomst till

Islamabad på eftermiddagen.

Dag 4

Lahore - Islamabad



Tidig morgon transfer till flygplatsen och flyg till Skardu. Vi flyger

en timme och om vädret är med oss har vi fantastiska vyer över

Himalaya under flygningen. Sannolikt ser vi världens nionde

högsta topp, Nanga Parbat, som mäter 8125 meter. 

Skardu är belägen där floderna Shigar och Indus möts. Vi lämnar

Skardu och reser längs Indusfloden i riktning mot orten Khaplu.

Indus är mycket bred på sina håll och här och var ser vi byar.

Sträckan är inte mer än 11 mil, men med några stopp längs vägen

får vi ändå räkna med att sträckan tar ca 4 timmar.  

I Khaplu finns ett gammalt palats och en moské från 1500-talet.

Här ser man tydligt att området tidigare varit under starkt

inflytande från Tibet och Ladakh. Arkitekturen är tibetansk.

Palatset i Khaplu är också ett gammalt fort från 1800-talet och är

en riktig kulturskatt. Palatset fungerade som kungligt palats åt

rajan av Khaplu. Från 2005 till 2011 gjordes ordentliga renoveringar

på palatset och gjordes om till ett flottare hotell som drivs av

Serena. Vi bor i palatset denna natt.  

Khaplu har gott om aprikosträd och vi får möjlighet att se den

vackra blomningen här. Utöver aprikosträd är det också

körsbärsträd som blommar. De ser relativt lika ut med liknande

färgsättningar.

Dag 5

Khaplu

Från Khaplu åker vi sedan till nästa fantastiska dalgång och nästa

fort, Shigar. Detta är vägen mot Karakorams höga toppar och då

bland annat världens näst högsta berg, K2. Vyerna är enastående

och vi stannar till på flera ställen längs vägen. 

I orten Shigar besöker vi Shigarfortet som byggdes under 1600-talet

av rajan av Amachadynastin. Fortet har renoverats i början av

2000-talet och idag har delar av fortet blivit hotell medan andra

blivit ett museum. Vi ser trädgården med dess tillhörande damm

samt en fin ornamenterad moské från samma epok.  

På eftermiddagen följer vi Shigarfloden och åker tillbaka till Skardu

där vi bor denna natt på ett hotell nära basaren.

Dag 6

Skardu



Idag väntar oss en relativt lång dags färd. Vi åker drygt 20 mil längs

Skardufloden till Gilgit och sträckan beräknas ta uppemot åtta

timmar, men vi gör många stopp längs vägen. Bland annat finns en

utsiktspunkt där vi samtidigt har utsikt mot bergskedjorna

Himalaya, Hindukush och Karakoram. Det känns lite märkvärdigt

att på ett och samma ställe kunna blicka ut över världens tre

högsta bergstoppar. Vi ser Nanga Parbat, den enda av Himalayas

8000 meters-toppar som ligger i Pakistan. K2, världens näst högsta

berg, som ligger i Karakoram ligger inte heller långt bort, men är

inte synlig härifrån. 

Ankomst till Gilgit sen eftermiddag.

Dag 7

Gilgit



Vi åker idag cirka tio mil för att komma till Karimabad, hjärtat av

Hunzadalen. Längs vägen stannar vi till vid orten Jaglot, varifrån vi

får fina vyer över berget Rakaposhi. Mt Rakaposhi är 7788 meter

högt.  

Efter lunch promenerar vi runt i Karimabad och ser bland annat

fortet Baltit som är ett imponerande fort som etablerades under

700-talet. Fortet överblickar Karimabad och här har också

härskarna över Baltistan i Hunzadalen, mirs av Hunzadalen, också

bott. De huserade först i det närliggande Altitfortet, men flyttade

senare hit. Bägge forten finns på UNESCOs preliminära

världsarvslista. Baltistan var under denna tid väldigt influerat av

Tibet och Ladakh. Det är inte så konstigt att forten påminner

mycket om Potala i Tibet eller de stora fortliknande templen som

finns i Ladakh.  

Vi besöker också fortet Altit. Det är det äldre av de två forten och

Shikaritornet som är en del av fortet är så gammalt som 1100 år. Vi

besöker fortet som även det omgärdas av en fantastisk blomning

på aprikosträden. Altitfortet var i ett bedrövligt skick, men rejäla

investeringar från bland annat Norges regering, har gjort att Atlit

återigen är i dugligt skick.  

Karimabad är befolkat av en grupp som kallas ismailis, den mest

liberala grenen av islam i Pakistan. Här är det helt i sin ordning att

för dig som manlig resenär tilltala kvinnor och för dig som kvinnlig

resenär är det mindre uppseendeväckande att du inte bär schal.  

Karimbad är beläget på 2500 meters höjd, vilket är det högsta vi

kommer att bo på under vår vecka i norra Pakistan. Samtliga våra

boenden kommer att ligga på mellan 2200 meter och 2500 m ö h. Vi

kommer däremot att åka högre dagtid, men det viktigaste för att

undvika höjdsjuka är höjdnivån vi sover på. 

Sen eftermiddag åker vi upp på en höjd ovanför Karimabad som

heter Duiker. Det är en spännande kulle med speciella håliga

stenar. På andra sidan Hunzafloden ser vi härifrån Mt Rakaposhi,

Diran och Distaghil Shar som alla mäter närmare 8000 meter. När

vi vänder blicken åt andra hållet ser vi flera toppar över 7 000

meter även på den sidan. Landskapet är minst sagt mäktigt. Vi äter

middag på en restaurang här uppe.

Dag 8

Karimabad, Hunzadalen



I Karimabad ska vi riktigt njuta av aprikosträden som ska blomma

så här års. Det är en riktig färgprakt att se de vita och rosa

blommorna som tillsammans med de snöklädda topparna skiner

upp det annars ganska karga landskapet.  

Vi färdas vidare norrut längs Karakoram Highway och åker längs

den oerhört vackra Attabadsjön som är en del av Hunzafloden.

Sjön har skapats av en naturligt jordskredsdamm, alltså av ett

jordskred som gjort att floden fördämts. Sjön har blivit en

turistattraktion tack vare sin kraftigt blåa färg och sin dramatiska

omgivning.  

I lagom tid för lunch kommer vi fram till en annan sjö, Borit, där vi

äter lunch. På eftermiddagen gör vi en fin kortare vandring upp

mot Passuglaciären. Några av världens längsta glaciärer utanför

Antarktis och Arktis ligger här i norra Pakistan. Vi följer

Passuglaciären under närmare en timme innan vi vänder åter till

våra fordon som väntar. Sen eftermiddag når vi Passu där vi ska bo

två nätter. Vyerna över bergen från hotellet är enastående.

Dag 9

Hunzadalen - Passu

På morgonen lämnar vi Gulmit för att åka den mest berömda delen

av Karokoram Highway. Vi åker idag till den kinesiska gränsen

genom Khunjerabs nationalpark och Khunjerabpasset beläget på

4880 möh. Det blir den högsta punkt vi kommer till på resan, men

vi kommer inte vara på denna nivå mer än någon timme och

risken för höjdsjuka är högst marginell, i synnerhet som vi redan

varit på drygt 2000 meters höjd i snart en vecka.  

Vi får tid att vara i nationalparken och ser de två glaciärerna Passu

(igen) och Batura. I nationalparken har vi möjlighet att stöta på

några av de djur som finns här; jakar, Marco Polo-får (en typ av

argalifår) samt stenbock.  

Längs vägen passerar vi förbi flera byar som ligger vackert i det

höglänta landskapet. Vi åker tillbaka till Gulmit efter att ha varit

borta hela dagen.

Dag 10

Gulmit, Khunjerab Nationalpark



Vi åker tillbaka mot Gilgit idag längs samma väg vi kom. Den

tidigare Karakoram Highway byggdes med hjälp av kineserna på

70-talet. Nu har Kina än större ambitioner med vägen och har

hjälpt till att rusta upp vägen till en modern, välfungerande

motorväg. Vägen kallas officiellt idag för CPEC (China Pakistan

Economic Corridor) och har onekligen gjort framkomsten lätare.

Inte minst gäller det vid Attabadsjön där man under många år var

tvungen att frakta lastbilarna på båtar över den damm som

skapats av att ett berg föll ned i floden. Både väg och byar dränktes.

En ny väg har nu byggts och inte mindre än sex långa tunnlar

konstuerades längs den nya sjön.  

Attabadsjön har också blivit en av norra Pakistans största

attraktioner och vi stannar till här för att göra en kortare båttur på

sjön. Efter ytterligare en timmes färd når vi byn Ganish som är den

första och äldsta bosättningen längs Sidenvägen i Hunzadalen. Här

finns ett antal gamla vakttorn, buddhistiska hällristningar från

300-talet, flera gamla moskéer och miljöer som är väldigt

traditionella.  

Vi fortsätter till Gilgit och bor återigen på samma hotell som första

gången vi kom hit.

Dag 11

Gilgit



Flyg från Gilgit till Islamabad. Flygresan tar cirka en timme och är

en väldigt vacker flygresa över bergen.  

Ankomst till Islamabad. Staden Islamabad ligger mellan de två

äldre stadsbildningarna i Taxila och Rawalpindi. Tillsammans

utgör de en ordentlig storstadsregion med nästan åtta miljoner

människor, varav endast en dryg miljon bor i huvudstaden

Islamabad.  

Idag besöker vi en av storstadsregionens största attraktioner,

Taxilas Arkelogiska Museum, som är ett av världens främsta

museer för att se den tidiga buddhistiska ikonografin. De första

buddhafigurer som skapades överhuvudtaget (första århundradet e

kr) var den så kallade Gandharabuddhan och Gandhara ligger just

här i Taxila.  

Vi får se utgrävningarna av Bhirmond, Sirkap samt Julians

buddhistiska kloster. Här får vi se många exempel av de första

Buddhafigurerna. Då Buddha tidigare inte hade avbildats och man

inte hade den traditionen inom buddhismen så vände man sig mot

den greco-romerska kultursfären för att hitta förebilder hur

figurerna skulle skapas. Bli därför inte förvånad över att de första

buddhafigurerna är både muskulösa och bär mustasch. Taxila (eller

Gandhara) kan sägas vara en slags startort för Sidenvägen, då

vägen så mycket hängde ihop med en buddhistisk mission. Vidare

till vårt hotell och egen tid på eftermiddagen.

Dag 12

Taxila och Islamabad



Vi ser idag Islamabad som är en modern stad skapad på 60-talet. På

samma sätt som Brasilia kom att konstrueras som en huvudstad

för Brasilien bortom metropolerna så skedde det på samma vis i

Pakistan. Den kände stadsplaneraren Constantinos A. Doxiadis

anlitades för att göra en konstruerad och välplanerad stad som

skulle ersätta den tidigare huvudstaden Karachi.  

Det är Pakistans mest välutvecklade stad och vi ser delar av staden

med buss. Vi stannar till vid moskén Faisal, världens fjärde största,

och något helt annat än moskéer vi sett tidigare. Vi avrundar vår

sightseeing med att besöka den spännande och färgsprakande

basaren i Rawalpindi. Här möter vi återigen det Pakistan som vi

inte mött sedan vi lämnade Lahore.  

På kvällen åker vi till en restaurang som ligger på toppen av

Margallakullen i Islamabads utkanter. Här äter vi vår

avskedsmiddag medan vi blickar ut över staden.

Dag 13

Islamabad

Dag 14

Hemresa

Färdledare
Våra resor leds av en svensktalande färdledare med specialkunskaper om just den region dit resan

går. Nedan presenterar vi några av våra experter.

Johnny Normark Friskilä
Till vardags är Johnny frilansskribent och översättare. Johnny är norrman men bosatt i

Stockholm sedan 2002. Han talar ryska, har en magisteruppsats i rysk kulturhistoria

och har läst centralasienkunskap. Några av favoritresorna har gått till Iran och

Afghanistan, Kaukasus, Centralasien och de båda Koreorna. Kameran följer alltid med

på resan!



Kontaktperson

Jörgen Fredriksson
Produktionsansvarig, grundare

Jörgen har ägnat sig åt Asien sedan mitten av 80-talet. Sinolog och japanolog. Studerat i

Kina vid flera universitet samt modern japansk litteratur vid universitet i Japan. Första

resan till Asien gick med Transsibiriska järnvägen 1986. Det har med tiden blivit

mängder av resor i övriga Asien - tre månader vardera i Sydkorea, Vietnam, Burma och

Tibet samt långa vistelser i Indien, Nepal, Mongoliet, Nordkorea, Taiwan, Uzbekistan,

Kambodja, Laos samt på senare tid även gjort många resor till Afrika och Sydamerika.

Jörgen har lett närmare 80 resor genom åren. Resandet är lika självklart som det starka

kulturintresset. Fotograferar också gärna.

jorgen@varldensresor.se

mailto:jorgen@varldensresor.se

