
Ta sig till Amaravati

Webb: www.amaravati.org

E-post: guestmonk@amaravati.org
Telefon: +44 1442 843239

Adress:
Amaravati Buddhist Monastery
St Margarets
Great Gaddesden
Hemel Hempstead
Hertfordshire HP1 3BZ
England, UK

”A” i bilden visar var Amaravati ligger - 
nordväst om London.

Vägbeskrivning
Det finns flera olika flygplatser i London och vägen till templet blir såklart olika beroende på vilken 
man kommer till. Här begränsar jag mig till att beskriva vägen från Heathrow som är den största 
flygplatsen och dit jag själv flög första gången.

1. Fixa flygbiljett till Heathrow.

2. Väl på Heathrow så tar man bussen vidare. Busshållplatsen ligger ett par hundra meter från 
flygplatsen och lättast är att gå dit. Det är skyltat och man får fråga efter vägen om man inte 
hittar. Man behöver korsa ett par gator.

3. Man tar bussen National Express Airport nummer 787 eller 707 till Hemel Hempstead. 
Resan tar 40-50 minuter beroende på trafik och kostar runt 12£.

4. Efter man hoppat av i Hemel Hempstead så tar man en taxi. De går att få tag i en liten bit 
från busstationen. Bara ett par hundra meter men lite svårt att beskriva så fråga någon efter 
var det är exakt. 

5. Säg till taxichauffören att ni vill till Amaravati buddhist monastery. De vet var det är. Resan 
kostar cirka 12£ och tar runt 15 minuter.

Om man flyger till en annan flygplats eller vill ta sig till templet på annat sätt så finns det bra 
vägbeskrivningar på klostrets hemsida.

Boende
Om man vill bo på hotell så är jag säker på att man kan hitta något i Hemel Hempstead. Annars kan 
man, om man kommer själv, bo på templet. Men kom ihåg att anmäla besöket i god tid för att kunna 
få ett eget rum på templet. 1-2 månader innan är utmärkt.
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