
JUBILEUMREIS TRAVEL NEPAL
14-daagse groepsrondreis met Nederlandse reisbegeleiding

v.a.€ 1.835 p.p.
4 - 14 personen

Verlenging € 465 p.p.

Vertrek op 20 oktober 2019

I n 2019 viert travel Nepal haar 5-jarig bestaan. Om dit te vieren hebben

we een unieke jubileumgroepsreis samengesteld met de hoogtepunten

van Nepal . Deze reis wordt begeleid door een Nederlandse

reisbegeleider. En kan eenvoudig worden uitgebreid met een 6-daagse

trekking naar Mardi Himal Base Camp.

BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
- Internationale vlucht Amsterdam--

- Kathmandu retour op basis van stoelen

in de economy class

- Binnenlandse vlucht Pokhara-

Kathmandu op basis van stoelen in de

economy class

- Accommodaties op basis van logies en

ontbijt in een twin-room, tenzij anders

beschreven

- Privévervoer ter plaatse

- Maaltijden zoals beschreven

- Excursies zoals beschreven inclusief

entreegelden

- Nederlandse reisbegeleiding

- Reisbescheiden

VERLENGING

- Overnachting in eenvoudige lodges op

basis van logies in een gedeelde kamer

- Gekwal ificeerde Engelssprekende

trekkingsgids

- Vanaf 6 deelnemers assistent gids

- Drager voor bagage per 2 personen

(max. 7,5kg per persoon)

- Accommodatie, eten, verzekering, loon

en uitgaven voor gids en drager(s)

- TIMS-registratie en toegangsbewijzen

nationale parken

- Duffelbag voor je bagage

BIJKOMENDE KOSTEN

- Maaltijden die niet beschreven zijn

- Dranken, snacks en gebruik minibar

- Uitgaven van persoonl ijke aard

(telefoonkosten, wassen van kleding

etc.)

- Fooien en donaties

- Optionele excursies inclusief

entreegelden

- Andere kosten door onvoorziene

omstandigheden

- Reis- en annuleringsverzekering

- Visum Nepal

- Bijdrage Garantiefonds GGTO (€ 15,00

per boeking), Calamiteitenfonds (€ 2,50

per boeking), boekingskosten (€ 30,00

per boeking)

VERLENGING

- Maaltijden tijdens de trekking

- Fooi gids en drager(s)

HOOGTEPUNTEN

- We zien de hoogtepunten van de koningssteden Kathmandu,

Bhaktapur en Patan

- Wild spotten in de jungle in het zuiden en verbl ijf bij een lokale

community

- Het schilderachtige Newar-stadje Bandipur

- Verbl ijf in het gastenverbl ijf van een actief klooster

- Verbl ijf in comfortabele accommodaties

Al 5 jaar dé
special ist voor
Nepal



Reisschema jubileumreis travel Nepal
Dag 1 | Vertrek naar Nepal

Vertrek vanaf Amsterdam Schiphol naar Kathmandu.

Dag 2 | Aankomst in Nepal

We worden op de traditionele manier op de internationale luchthaven van

Kathmandu welkom geheten en naar ons hotel gebracht. Afhankel ijk van de

aankomsttijd heb je de tijd om op eigen gelegenheid alvast de stad te gaan

verkennen. ’s Avonds staat er een welkomstdiner voor ons klaar. (D)

Dag 3 | Kathmandu

Vandaag bezoeken we met een Engelssprekende gids de hoogtepunten van

Kathmandu. We bezoeken de kleurrijke wijk Ason, Swayambhunath,

Pashupatinath en Bouddhanath. (O)

Dag 4 | Kathmandu naar Barauli

We hebben een lange dag rijden in het vooruitzicht. Wij verlaten de Kathmandu

Val lei en rijden naar de jungle in het laagland van Nepal . Bij aankomst bij de

lokale community aan de rand van het nationale park Chitwan, worden we op de

traditionele manier welkom geheten. Per fiets gaan we naar de oever van de

Narayani-rivier om van de prachtige zonsondergang te genieten. Na het eten

krijgen we uitleg over de flora en fauna in het nationale park. (O/D)

Dag 5 | Barauli

Na het ontbijt maken we een wandel ing door de traditionele Tharu-dorpjes. We

zien hoe de Tharu’s leven. ’s Middags gaan we met een jeep de jungle in om wild

te spotten. De kans dat je neushoorns spot is vrij

groot. ’s Avonds worden we getrakteerd op een stokkendans-voorstel l ing door

de lokale bevolking. (O/L/D)

Dag 6 | Barauli

I n een traditionele kano zakken we de rivier af. De krokodil len l iggen op de oever

en soms spot je wild dat bij de rivier komt drinken. ’s Middags kun je bijkomen

van al le avonturen in de jungle. Bij een lokale famil ie

volgen we een traditionele kookworkshop. In een authentieke keuken krijg je

uitleg over hoe je een traditionele maaltijd bereidt. En eet je de maaltijd samen

met de lokale famil ie op. (O/L/D)

Dag 7 | Barauli naar Bandipur

We laten de jungle achter ons en rijden naar het prachtig Newar-heuvelstadje

Bandipur met een adembenemend uitzicht op de Himalaya. Het was een

welvarend centrum van de kledingindustrie en een belangrijk handelscentrum

aan de oude voetweg van Kathmandu naar Pokhara. (O)

Dag 8 | Bandipur

Bij helder weer heb je een prachtig uitzicht over de besneeuwde toppen van de

Himalaya. We maken met een lokale gids een wandel ing naar het Magar-dorpje

Ramkot. (O)

Dag 9 | Bandipur naar Pokhara

Op ongeveer 2 uur rijden van Bandipur l igt het stadje Pokhara. Gelegen aan het

Phewa-meer. Vanaf de groene oevers van het meer heb je op heldere ochtenden

een onbelemmerd uitzicht op de besneeuwde bergtoppen van 7.000 tot 8.000

meter hoogte van de Annapurna- en Manaslu-ketens, bijna 35 kilometer

verderop hemelsbreed. De rest van de dag is naar eigen invul l ing in te delen. (O)

Dag 10 | Pokhara

Voor zonsopkomst rijden we naar de World Peace Pagoda om te genieten van de

prachtige zonsopkomst op de besneeuwde toppen van de Himalaya. De rest van

de dag is naar eigen invul l ing in te delen. Je kunt bijvoorbeeld gaan paragl iden

vanaf de top van de berg Sarangkot of een hel ikoptervlucht maken naar

Annapurna Base Camp (4.100m). (O)

Dag 11 | Pokhara via Bhaktapur naar Neydo

Na het ontbijt rijden we naar de binnenlandse luchthaven voor onze 25-minuten

durende vlucht naar Kathmandu. Daar staat onze chauffeur op ons te wachten

en brengt ons naar het koningsstadje Bhaktapur. In dit stadje hangt nog de sfeer

van een middeleeuwse nederzetting. Met een Engelssprekende gids bezoeken

we de hoogtepunten van deze stad. Aan het einde van de middag rijden we naar

het klooster Neydo, aan de rand van de Kathmandu Val lei. En we verbl ijven in

het hotel dat op een steenworpafstand van het klooster l igt. (O)

Dag 12 | Neydo naar Patan

We staan vroeg op om de ochtendceremonie van de monniken bij te wonen. En

bekijken de zonsopkomst vanaf het dak van het klooster. Hierna rijden we naar

het koningsstadje Patan, dat ten zuiden van

Kathmandu l igt. We lunchen bij een lokale famil ie. Na de lunch bezoeken we de

Gouden Tempel , het koningsplein en Patan-museum. We verbl ijven in een

traditioneel en authentiek Newar-huis. (O/L)

Dag 13 | Vertrek uit Nepal

De laatste dag in Nepal is aangebroken. Afhankel ijk van de vertrektijd heb je nog

tijd de laatste souvenirs in te slaan. Ruim op tijd vertrekken we naar de

internationale luchthaven voor onze vlucht terug naar

Amsterdam. (O)

Dag 14 | Aankomst in Nederland

Aankomst op Amsterdam Schiphol . Het einde van de 14-daagse jubileumreis

naar Nepal .

Deze jubileumreis is eenvoudig uit te breiden met een

uitdagende 6-daagse trekking naar Mardi Himal Base Camp.

Het minimaal aantal deelnemers is 2 personen. De trekking

wordt begeleid door een ervaren Engelssprekende gids.

Dag 11 | Pokhara naar Deurali

We verlaten Pokhara en rijden in ongeveer 45 minuten naar Kande (1.770m).

Het startpunt van onze trekking. We wandelen in ongeveer 2 uur omhoog naar

Austral ian Camp (2.050m). We wandelen door het bos en het groene

heuvelachtige landschap en bereiken via Pothana (1.990m) het dorpje Deural i

(2.100m) in ongeveer 1,5 uur. We verbl ijven in een eenvoudige lodge. Bij helder

weer heb je een geweldig uitzicht op de besneeuwde toppen van de Himalaya.

(B)

Dag 12 | Deurali naar Forest Camp

Geniet tijdens het ontbijt van de prachtige vergezichten. Het pad is Nepal i-flat,

dat wil zeggen stijgend en dalend. We wandelen voornamel ijk door de bossen.

Na ongeveer 5 uur wandelen komen we aan in Forest Camp (2.550m).

Dag 13 | Forest Camp naar High Camp

Vandaag stijgen we voornamel ijk. Via Rest Camp (2.600m) wandelen we naar

Low Camp (2.970m). We lunchen in Badal Danda (3.200m). We stijgen boven de

boomgrens uit. We overnachten in High Camp (3.540m). We wandelen vandaag

ongeveer 7 uur.

Dag 14 | High Camp naar Low Camp

Voor zonsopkomst verlaten we High Camp en wandelen naar View Point om de

zonsopkomst te bekijken. Een pittige wandel ing. Hierna wandelen we bij helder

weer door naar Mardi Himal Base Camp (4.250m). Het uitzicht is grandioos.

Hierna wandelen we terug naar High Camp en dalen af naar Low Camp (2.970m)

waar we overnachten.

Dag 15 | Low Camp naar Lwang

Vanuit Low Camp wandelen we naar Sidhing. Het pad is voornamel ijk dalend.

We overnachten in het sprookjesachtige dorpje Lwang (1.500m). Totaal

wandelen we ongeveer 7 tot 8 uur. We overnachten in

een homestay.

Dag 16 | Lwang naar Pokhara

De laatste dag van de trekking is aangebroken. We dalen verder af en volgen

grotendeels de rivier. Na ongeveer 4 uur lopen komen we aan in Milan Chowk

(1.090m). We nemen afscheid van de dragers en

rijden terug naar Pokhara. De rest van de dag kun je bijkomen van de trekking en

is naar eigen invul l ing in te delen.

Dag 17 | Pokhara naar Bhaktapur

Na het ontbijt rijden we naar de binnenlandse luchthaven van Pokhara voor de

25-minuten durende vlucht naar Kathmandu. Daar staat onze chauffeur op ons

te wachten en brengt ons naar het koningsstadje Bhaktapur. In dit stadje hangt

nog de sfeer van een middeleeuwse nederzetting. Met een Engelssprekende gids

bezoeken we de hoogtepunten van deze stad. We verbl ijven in een guesthouse

op loopafstand van het durbar square. (B)

Dag 18 | Vertrek uit Nepal

De laatste dag in Nepal is aangebroken. We worden naar de internationale

luchthaven in Kathmandu gebracht voor onze terugvlucht naar Amsterdam. (B)

Dag 19 | Aankomst in Nederland

Aankomst op Amsterdam Schiphol . Het einde van de 19-daagse jubileumreis

naar Nepal .

(O = ontbijt, L = lunch, D = diner)

Meer informatie over deze reis en onl ine boeken www.travelnepal .nl/jubileumreis




