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 Dag 1  Vertrek uit amsterdam naar Kathmandu

 Dag 2   Kathmandu

aankomst te Kathmandu. na de visumprocedure, transfer naar het hotel “Soaltee 
Crowne Plaza Kathmandu” en check-in. 

 restaurant Soaltee Crowne Plaza  Soaltee Crowne Plaza

 Dag 3   Kathmandu - Patan

na het ontbijt vertrek te voet naar het “white monastery” waar voor onze groep een 
speciale welkomstceremonie zal plaatsvinden samen met de monikken. na de ceremonie 
staat een bezoek gepland aan de “Boudhnath Stupa”, waarna we terug naar het hotel 
wandelen om daar de bus te nemen richting één van de drie koningssteden: “Patan”. 

na een verkwikkende lunch in het Patan museum Café, bezoeken we het durbar 
(koninklijk) plein met z’n magnifieke tempels, kleurrijke stupa’s en oude paleizen. 
na het namiddagbezoek te Patan, keren we terug naar het hotel om ons klaar te maken 
voor ons nepalese welkomstdiner in restaurant “Krishnarpan”

 restaurant Krishnarpan  Soaltee Crowne Plaza

 Dag 4   Kathmandu

Bij goed en helder weer, nemen we een vroeg ontbijt en vertrekken daarna naar de 
luchthaven van Kathmandu om in te schepen op de onvergetelijke “mountain Flight”. 
deze spectaculaire één uur durende vlucht biedt u uitzicht over de hoogste bergtoppen ter 
wereld, waaronder de mount Everest. 

na de vlucht keren we terug naar het hotel waar we de lunch nemen. met een bezoek aan 
Kathmandu, staat na de middag een tweede koningsstad op het programma. na een stop 
op het durbar (koninklijk) plein met zijn prachtige tempels, nemen we de rickshaw voor een 
rit door de smalle steegjes van het kloppende (commerciële) hart van Kathmandu, thamel. 
thamel is dé shoppingbuurt van Kathmandu. het loont dan ook de moeite om hier even 
rond te kuieren. we dineren vlak bij thamel in de tuinen van het restaurant “decheling”. 

 restaurant decheling  Soaltee Crowne Plaza 

avonturiers genieten er van het uitzicht 
over de Mount Everest (8.848 m) en het 
Annapurna Massief in het Himalayagebergte. 
Sportievelingen wandelen er langs groene 
heuvels, besneeuwde bergtoppen en 
vriendelijke plattelandsdorpen. of ze kiezen 
voor rafting en kanoën op een van de vele 
meren. Stiltezoekers vinden er rust en 
schoonheid in boeddhistische kloosters en 
hindoe tempelcomplexen. Cultuurliefhebbers 
bezoeken de drie koningssteden. in het 
natuurpark Chitwan, het domein van 
de zeldzame Bengaalse tijger, beren en 
neushoorns, gaan dierenliefhebbers op zoek 
naar neushoorns, tijgers en apen.

Nepal is een prachtig land dat enorm veel te bieden heeft.  
Van de schitterende koningssteden in de Kathmanduvallei tot de 
machtige Himalaya. De mensen zijn er arm, maar vriendelijk en de 
natuur is er fantastisch. Nepal trekt daarom allerlei soorten bezoekers 
aan en biedt voor elk wat wils. 

PROGRAMMA
 = diner  = overnachting

WEETJES
Hoofdstad: Kathmandu 
Een bonte mengeling van rijkelijk versierde 
tempels, riksja’s, kleurrijke mensen en 
heilige koeien. auto’s, moderne hotels en 
internetcafés zorgen voor contrast tussen 
oude tradities en de 21ste eeuw. 

Religie: hoofdzakelijk hindoeïsme (80,6 %) en 
Boedhisme (10,7 %)

Officiële taal: de officiële taal is nepalees.  
in de grotere toeristische gebieden wordt 
Engels gesproken.

Staatsvorm: democratische republiek

Munteenheid: nepalese roepie

Klimaat: nepal kent op de laagvlaktes langs 
de grens met india een subtropisch klimaat en 
hoog in de bergen een bergklimaat.  
de regenperiode is van juni tot september. 



 Dag 5    Kathmandu – Chitwan

na een vroeg ontbijt vertrekken we uit Kathmandu en rijden we door de groene heuvels 
naar ons vertrekpunt voor de rafting, aan de oevers van de trishuli rivier. nepal is een 
waar paradijs voor rafters en dus mag deze activiteit vol actie niet ontbreken. 

na het krijgen van de nodige waterdichte kledij en instructies neemt de rivier ons mee 
voor een paar uur actie en avontuur. nog voor de lunch komen we aan bij het “riverside 
Spring resort” waar de nodige ruimte is om terug droge kledij aan te trekken en terug op 
krachten te komen met een hapje en drankje. 

na de middag zetten we onze reis verder naar “Chitwan national Park”. Chitwan is één 
van de bekendste wildparken in azië en is gelegen aan de grens met indië. in het park 
leven onder meer krokodillen, neushoorns, apen en Bengaalse tijgers. Bij aankomst 
checken we onmiddellijk in in de “Barahi Jungle lodge” aan de rand van het park. 

 Barahi Jungle lodge  Barahi Jungle lodge

 Dag 6    Chitwan

in Chitwan staan tal van jungle activiteiten op het programma. Vandaag en de volgende 
morgen krijgt u de kans om alle activiteiten bij te wonen. 
 - kennismaking met de lokale tharu bevolking en een bezoek aan een tharu dorp
 - olifantensafari door het Chitwan national Park
 - Kanotocht in een boomstamkano op de rapti rivier

’ s avonds worden we verwelkomd door lokale tharu dansers rond het kampvuur. 

 Barahi Jungle lodge  Barahi Jungle lodge

 Dag 7    Chitwan --------✈-------- Pokhara

na een stevig ontbijt staat nog een laatste jungle activiteit op het programma. daarna 
vertrekken we per bus naar de luchthaven van Bharatpur voor een binnenlandse vlucht 
naar Pokhara. Bij aankomst checken we onmiddellijk in in het typische “Shangri la 
Village resort”. 

Een reis naar nepal is niet compleet zonder een bezoek aan Pokhara. het Phewa meer 
wordt er omringd door de himalaya’s. na de lunch begeven we ons dan ook naar de 
“Peace Stupa” om er de zonsondergang over de himalaya toppen van het annapurna 
massief bij te wonen. 

dineren doen we in één van de vele restaurantjes rond het Phewa meer. Voor het diner 
heeft u ook nog de mogelijkheid om rond te wandelen in het gezellige Pokhara. 

 moondance restaurant  Shangri la Village resort

 Dag 8     Pokhara

Een trekking kan en mag niet ontbreken op een rondreis door nepal. Vandaag staat 
een dagtocht gepland. na een trekking van 3 uur bereiken we de heuveltop en worden 
we beloond met een stevige picknicklunch en een adembenemend uitzicht over de vele 
bergtoppen. Voor diegenen onder ons die het liever wat rustiger willen houden, kan een 
1 uur durende trekking ingelast worden. wanneer we voldoende uitgerust zijn, zetten we 
onze 2 uur durende afdaling in naar Pokhara. 

 restaurant Shangri la Village resort  Shangri la Village resort



 Dag 9    Pokhara  --------✈--------  Kathmandu

nepal is hét land bij uitstek voor vele expedities naar de hoogste bergtoppen ter 
wereld. Velen hebben dan ook reeds tochten ondernomen naar de hoogste, mytische 
berg mount Everest. het verhaal over de vele expedities, de flora en fauna, uitrusting, 
en veel meer wordt prachtig geïllustreerd in het mountain museum. 

na een bezoek aan het museum ronden we ons verblijf in Pokhara af met een 
boottocht op het Phewa meer en een lunch aan de oevers van het meer. 
in de late namiddag nemen we een binnenlandse vlucht terug naar Kathmandu. 

 restaurant Soaltee Crowne Plaza  hotel Soaltee Crowne Plaza

 Dag 10    Kathmandu - Bhaktapur

Vandaag werken we verder ons culturele programma af en bezoeken we de derde 
en laatste koningsstad “Bhaktapur”. Bhaktapur is ongetwijfeld de mooiste van de 
drie koningssteden met zijn prachtige gesculpteerde gevels en vele mooie pleintjes. 
Bhaktapur bezit een onvoorstelbare schat aan hindoeïstische en Boeddhistische 
architectuur. deze stad is dan ook een waar openluchtmuseum. 
lunchen doen we in het oudste café van nepal, het naytapol Café. 

na de middag keren we terug naar ons hotel, waar u in de namiddag even op adem 
kan komen aan het zwembad van het hotel en u kan voorbereiden op het gala diner. 

 Gala diner in de “Garden of dreams”  hotel Soaltee Crowne Plaza

 Dag 11   Kathmandu

na het ontbijt en het inpakken van de bagage vertrekken we naar de luchthaven van 
Kathmandu voor de internationale vlucht naar amsterdam.  

 Dag 12   aankomst te amsterdam


