
LOGI
1. Hotell Amarapura: Ett prisvärt hotell för 

den som vill bo bekvämt utan att betala för 
mycket. Sidan 225.

2. Hotell Shavom: Aliatras finaste, men också 
dyraste hotell. Sidan 225.

3. Lägenhet: Flertalet lägenheter finns att hyra 
för korttidsboende i Aliatra. Sidan 225.

4. Vandrarhem Savate fele: För den budget-
medvetne backpackern rekommenderas vand-
rarhemmet Savate fele, beläget i utkanten av 
centrum, nära nöjesdistriktet Tavasash. Sidan 
225.

MAT
5. Restaurang Ho haong. Detta är en av Aliat-

ras finare restauranger, och kostar i klass med 
ett svenskt restaurangbesök. Sidan 278.

6. Restaurang Devakula la wunju. En klassisk 
aliatrisk restaurang som erbjuder god och 
prisvärd mat i gemytlig miljö. Sidan 280.

7. Restaurang Kwungüs. För budgetresenären 
eller den som är på jakt efter en autentisk ali-
atrisk upplevelse rekommenderar vi Kwungüs. 
Sidan 285.

8. Restaurang Europa. Den här restaurang-
en serverar typisk »europeisk« mat, om än 
omtolkad i aliatrisk stil. Sidan 288.

9. Gatumat. Här och var i Aliatra finns stån-
den som säljer snacks och smårätter direkt på 
gatan. Sidan 286.

10. Snabbköp Tavapu. En av två stora livsmed-
elsbutikskedjor i Aliatra. Tavapu är den billi-
gare av de två, men du kommer inte att hitta 
varor du är van vid, då den är mer »lokal« i 
sitt utbud. Sidan 289.

11. Snabbköp Houdakum la kwou, eller bara 
»Houdakum«, är den andra stora kedjan av 
livsmedelsbutiker. Denna har ett lite större 
utbud av »internationella« varor, och är också 
snäppet dyrare än Tavapu. Sidan 290.

12. Pekwütakum 24 (»Pekwütakum shakwe 
he«, i folkmun »Pekwü«) har öppet 24/7. 
Dessa små butiker finns i stort sett överallt, 
så du behöver inte leta på kartan efter dem. 
Sidan 291.

SEVÄRDHETER
9. Resecentrum: Detta är avfärdsplatsen för 

flygbussen, men även för flertalet dagsutflyk-
ter till platser runtom Aliatra. Gå dit i förväg 
för att boka plats om ni vill vara säkra på att 
kunna åka, men det går också bra att bara 
dyka upp och hoppas att det inte är fullbokat. 
Avfärd klockan 08:00 nedanstående dagar.  
Sidan 228.

• Tisdagar: Naturutflykt
• Torsdagar: Kulturutflykt
• Lördagar: Äventyrsutflykt

10. Templet Ouchöng: På ett av Aliatras större 
tempel finns område för den som vill att när 
som helst komma in och meditera. Sidan 237.

11. Öppen scen: Här ligger en öppen scen som 
har konsert ungefär en gång i veckan. För 
att ta reda på när nästa konsert ska hållas, 
slå upp ett slumpmässigt uppslag och titta på 
symbol 5 efter en veckodag. Konserten börjar 
klockan 20.00. Sidan 242.

12. Massagehus: Här finns ett trevligt massa-
geställe för den som behöver knåda bort sina 
muskelknutar under semestern. Sidan 244.

13. Badhus: Det klassiska aliatriska badhuset 
är uppdelat i en manlig och en kvinnlig del, 
så räkna inte med att få bada tillsammans. 
Sidan 246.

14. Svenska konsulatet: Sverige har ingen am-
bassad i Aliatra, och även konsulatet är bara 
ett honorärkonsulat med mycket begränsade 
möjligheter att hjälpa den som behöver det.  
Sidan 248.

15. De sju gudarnas staty (Kak’ko lüp 
deva): Ett av Aliatras underverk, en jättelik 
staty som visar de sju huvudsakliga gudomar-
na i aliatrisk religion. Sidan 258.

16. Religionsmuseum: Detta museum tillägnat 
Aliatras rika spirituella historia är väl värt ett 
besök. Sidan 262.

17. Historiska muséet: Aliatras historiska 
museum är också en stark rekommendation. 
Utanför muséet finns en lång tidslinje i brons 
inlagd i gatan, som i sig är en fascinerande 
attraktion. Sidan 263.

18. Kalligrafimuseum: Här visas aliatras rika 
kalligrafiska tradition upp. Ett giftemål av 
konst och språk. Sidan 268.

19. Dygdernas bro: Dessa broar (dygdernas 
och syndernas) över floden Oura la kâli är 
välkända och du kommer att finna dem på 
fotografier från alla som besökt staden. Sidan 
270.

20. Syndernas bro: Se ovan. Sidan 274.
21. Lji la Kwöngacha: Den här byggnaden är 

en sevärdhet i sig, på grund av dess vackra 
och rikt dekorerade arkitektur. Sidan 276.

22. Aliatras kyrka: Aliatras enda kyrka, fram-
förallt besökt av stadens expat-befolkning. 
Sidan 252.

23. Aliatras moské: Aliatras enda moské, fram-
förallt besökt av stadens indiska befolkning. 
Sidan 255.
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