
                                  
   
 
 

 

AMAZING NEPAL 
 16-daagse reis  

6 tot 20 maart 2023 
half pension 

 
 

 
 
Nepal is beslist een land van hoogtepunten. Te beginnen met de Annapurna en de 
Mount Everest temidden van het Himalayagebergte. Ze behoren tot de hoogste 
bergtoppen ter wereld.  Vervolgens hebben je de groene landschappen, 
eeuwenoud cultureel erfgoed en één van de mooiste nationale parken van Azië. 
We zien Kathmandu en de koningssteden in de gelijknamige vallei, maar evengoed 
zien we het Nepalese platteland en het leven van alle dag onder begeleiding van 
een enthousiaste lokale Nepalese gidse (Nederlandssprekend)  
Het is een land dat uitnodigt om te wandelen, te varen op meren, fietsen en veel 
meer. We stippelden een leuke route voor u uit waarbij alles kan, niets moet. 
Maak kennis met een zeer mooi land en zijn bijzondere cultuur! 
 



                                  
   
 
 

 
PROGRAMMA (ontbijt (O), lunch (L) en avondmaal (A) 
 
Dag 1 en 2: VLUCHT NAAR KATHMANDU A 
Samenkomst in Zaventem. Vluchten van Turkish Airlines via Istanbul naar 
Kathmandu. Aankomst de volgende dag rond 10u30 in de Nepalese hoofdstad.  
 
We logeren in het Harmika hotel gelijkwaardig waar we kunnen uitrusten na de 
vlucht en  ontspannen in de leuke tuin. We gaan ook naar Boudha te gaan om de 
grote Boudhanath stupa en het Sechen klooster bezoeken. 
 

 
 
Dag 3: PASHUPATINATH en PATAN O-A 
 
We gaan een half uurtje wandelen naar de crematies van Pashupatinath. Hier 
worden de doden van de hindoes publiekelijk gecremeerd.  Je ziet er sadhus 
(kluizenaars) die hun leven toewijden aan het hindoeïsme. Er wordt ook 
marihuana gerookt, de plant van Shiva, de god van de vernietiging die baas is op 
deze plaats. 
 
We worden opgepikt door onze bus en rijden een 45  minuten naar Patan. We 
lunchen in een oud Newari huis met een binnentuin. Deze voormalige stadstaat is 
Unesco werelderfgoed. Bezoek aan het prachtige paleis met eeuwenoud 
houtsnijwerk.  We verkennen de kleine steegjes waar je vaak ateliers zal zien 



                                  
   
 
waar ze boeddhabeelden maken. We brengen ook een bezoek aan de Kumari; zij 
wordt vereerd als een godin. 
Overnachting: Harmika hotel of gelijkwaardig 
 

 
 
Dag 4: MUGLING O-A 
We verlaten de hoofdstad en rijden naar het zuiden van Nepal: 4-tal uren. De rit 
is indrukwekkend, want we volgen de diep ingesneden Trisuli rivier. We stoppen 
onderweg om foto’s te nemen en te lunchen. We steken een gigantische hangbrug 
over boven de rivier en gaan er makkelijk wandelen. Onze eerste uitstap op het 
platteland van  Nepal.  
Of mag er een tikkeltje avontuur zijn? Zij die willen kunnen hier gaan raften 
onder begeleiding van een professionele begeleider (toegankelijk voor iedereen 
en niet moeilijk) of je kan met een zipline boven de rivier zweven.  
BBQ ’s avonds langs het zwembad.  
Overnachting: Trisuli River Side Resort of gelijkwaardig 
 
Dag 5: CHITWAN O-A 
 
Twee uren rijden naar het zuiden van Nepal. Het is er plat en een stuk warmer.  
We vinden hier het Chitwan Nationaal park,  het oudste natuurpark van het land 
en één van de mooiste in Azië.  We wandelen er langsheen de rand van het park  
in kleine dorpjes en zien er het Nepalese dorpsleven. 
Overnachting: Green Mansions resort of gelijkwaardig 
 
 



                                  
   
 

 
 
Dag 6: CHITWAN O-A 
 
Vandaag staat in het teken van de jungle. ’s Morgens vroeg trekken we met een 
jeep een drietal uren de jungle in op zoek naar wilde dieren en vogelsoorten.  
Kans op neushoorns, tijgers, beren, herten, pauwen,…met heel geluk zien we de 
zeldzame Bengaalse tijger of luipaarden. 
 
In de namiddag gaan we kano varen op zoek naar krokodillen. En maken we ook 
nog een korte wandeling.  
Overnachting: Green Mansions resort of gelijkwaardig 
  
Dag 7: BEGNAS TAL O-A  
 
We rijden na het ontbijt richting Pokhara, zo’n 5 uur rijden. 
Aan het Begnas meer gaan we ‘glampen’. Dit minder gekende meer kent 
nauwelijks toerisme. We overnachten er in ruime tenten met een prachtig zicht 
op het meer en de bergen. We gaan de omgeving van het tentenkamp verkennen 
langs het meer. We doen een barbecue ’s avonds.   
Overnachting in het Begnas Camp. 
 
Dag 8: BEGNAS TAL O-A  
We wandelen langsheen het meer en nemen een roeibootje waarmee we naar de 
overkant varen. Daar lunchen we langs het meer op een schiereilandje. Je kan 
hier ook zwemmen. Na de lunch wandelen we terug naar het tentenkamp.	
Overnachting in het Begnas Camp. 



                                  
   
 
	
 
Dag 9 : POKHARA O-A 
We rijden een uurtje naar Pokhara, gelegen aan het Fewa meer. Met helder weer 
heb je hier een zalig zicht op de Himalaya,  de Annapurna met een 
duizelingwekkende 8040m toornt er mooi bovenuit.   
 
Ons hotel ligt op enkele minuten wandelen van het meer. Pokhara is dé plaats in 
Nepal om aan paragliding (optioneel) te doen. Het ziet er spectaculair uit, maar is 
bijzonder ontspannend. Rond 11u voorzien we tijd voor paragliding voor de 
mensen die dit graag willen ervaren. De anderen doen een ontspannende 
wandeling langsheen het Fewa meer, ideaal voor een terrasje en kunnen passeren 
via de bezige winkelstraat van Pokhara. 
 
In de late namiddag gaan we naar gigantische hangbrug.  We hebben er een 
indrukwekkend dramatisch zicht op de kloof en het Himalaya-gebergte. 
Overnachting: Batika hotel of gelijkwaardig 
 
Dag 10: POKHARA O-A 
Vandaag wordt weer een heerlijke dag genieten. We gaan fietsen langsheen het 
Fewa meer, met op het einde de optie om tussen de rijstvelden te wandelen of 
fietse of te ontspannen aan de rivier. 
 
Overnachting: Batika hotel of gelijkwaardig 
 

 
 
 



                                  
   
 
Dag 11: BHAKTAPUR O-A 
 
We vliegen rond 10u naar Kathmandu en worden opgepikt door ons busje.  Het is 
een 20 minuten naar Bhaktapur.  Deze oude stad is het culturele hoogtepunt van 
de reis. We logeren er in een 15de eeuws pelgrimshuis vol antiek.  Hier ga je voor 
het authentieke karakter van het logement en de stad.  Je overnacht in het 
centrum van de oude stad omgeven door eeuwenoude tempels.   Bezoek aan de 
stad en het koninklijke paleis.   
 
Overnachting: Peacock guesthouse of gelijkwaardig 
 

 
 
Dag 12: NAMO BUDHA O-A 
 
Na het ontbijt in de lekkere koffiebar in het Peacock Guesthouse rijden we 
anderhalf uur het platteland weer op naar Namo Boudha. Hier ligt een klooster 
op de top van een heuvel met zicht op de omgeving. Dit is een belangrijkste 
pelgrimsplaats voor boeddhisten. Bezoek aan dit boeddhistische klooster waar 
we ook zullen overnachten. In de late namiddag maken we er ook een eredienst 
mee. We maken er kennis met het leven van de Boeddhistische monniken. 
 
Overnachting: Boeddhistisch klooster 
 
 



                                  
   
 

 
 
Dag 13: KATHMANDU O-A  
 
’s Morgensvroeg neem je deel aan de Boeddhistische rituelen. Na het ontbijt 
brengt een autorit van zo’n twee uur ons terug naar Kathmandu. Verkenning 
Thamel, met talloze kleine steegjes met gezellige restaurants en winkeltjes. 
Ideaal om souvenirs te kopen.  Met de rikshaw een bezoek aan de Apentempel 
(Swayambu) gelegen op de top van een heuvel die uitkijkt op de hoofdstad. 
 
Overnachting: Woodapple hotel of gelijkwaardig 
 

 



                                  
   
 
 
Dag 14:DAKSHINKALI en PHARPING O-A 
 
Optioneel kan je ’s morgens om 6u een bergvlucht maken naar Everest in het 
oosten van Nepal. Dit duurt een uur en kost ongeveer 200 USD. 
We rijden anderhalf uur naar Dakshinkali, een heilige plaats voor de godin Kali 
waar dierenoffers worden gebracht.  We bezoeken ook twee plaatsen met een 
heilige grot Pharping en Yangleshod. Hier heeft een boeddhistische heilige 
gemediteerd in de 8ste eeuw.  Naast de grot hangt een klooster aan de rotsen.   
Bezoek aan het grote beeld van Padmasambhava.  We sluiten de dag af met nog 
een wandeling in het bos alvorens we terugkeren naar Kathmandu. 
Overnachting: Woodapple hotel of gelijkwaardig 
 
Dag 15:  
Transfer naar de luchthaven. Vlucht naar Istanbul in de voormiddag en 
aansluitend vlucht naar Brussel waar we de dezelfde dag toekomen. 
 
 
Prijs van het programma  
op basis van een tweepersoonskamer – 2095 euro pp (zonder de vluchten) 
Minimum 12 deelnemers - maximum 16 deelnemers 
singeltoeslag -  410 euro pp 
RICHTPRIJS VLUCHTEN 900 euro pp 
 
 
Inbegrepen: 
Binnenlandse vlucht  
Alle transport ter plaatse 
Alle geplande bezoeken en inkomgelden 
Lokale gids en Vlaamse reisbegeleiding 
Alle hotelovernachtingen in goede hotels met ontbijt van dag 3 tot en avondmaal 
op dag 14 
 
Niet inbegrepen: 
Internationale vluchten 
Verzekering 
Persoonlijke uitgaven  
Drank en overige maaltijden 
Eventuele brandstoftoeslagen 



                                  
   
 
Rafting 25 USD pp 
Paragliding  80 USD pp 
Vlucht boven de bergen 200 USD pp 
Eventuele PCR-testen 
	
Het is zeker aan te raden een erkende reisbijstand en annulatieverzekering te 
hebben. We werken hiervoor samen met Touring en kunnen altijd een offerte 
maken. 
 
Momenteel is het voldoende om gevaccineerd te zijn om naar Nepal te reizen. 
Voor vertrek krijg je nog een infoboekje met praktische tips rond kleding, geld 
afhalen, enz.  
 
	


