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De vlucht regelt 
ieder voor zich. 

 

Als we maar 
allemaal op een 
bepaalde dag in 
Kathmandu zijn. 

 

Veel 
maatschappijen 

vliegen op 
Kathmandu 

 

 Turkish Airlines 
en Etihad 

hebben op dit 
moment 

vluchten met 
korte 

overstaptijden 

 



De reis duurt  
2 weken. 

 
We zullen 

vele aspecten 
van Nepal 
‘beleven’. 

 
Bergen en 

dalen, dorpen 
en steden, 
hindoeïsme 

en 
boeddhisme. 

 





We komen 
aan in de 

hoofdstad 
Kathmandu. 

 
Afhankelijk 

van het 
tijdstip van 
aankomst 
kunnen we 
die eerste 

dag 
misschien 
nog iets 

bezoeken. 

 



De volgende 
dag reizen we 
per touringcar 

dwars door 
Nepal naar de 
stad Pokhara:  

7 uur lang 
door groene 

valleien. 
 

Eind van de 
middag 

bezoeken we 
daar de Barahi 
tempel midden 
in het meer. 

 



Op dag 3 
laten we de 
stad achter 

ons en reizen 
we naar het 

dorpje 
Serachour. 

 
Daar zijn we 
te gast bij 
de lokale 
bevolking. 

 



Dag 4 en 5 
 

We zullen 
deel 

uitmaken van 
een Nepalese 

familie: 
samen koken, 
samen eten, 

samen 
afwassen. 

 

 



Dus niet 
alleen maar 
kijken hoe 
mensen in 

Nepal leven, 
maar het ook 
zelf ervaren. 

 
Meehelpen 

op de 
boerderij 

bijvoorbeeld. 

 



brandhout 
sjouwen. 

 
 

 



… of 
misschien 

zelfs wel het 
land ploegen. 

 
 

 



En wat dacht 
je van een 
buffeltje 

knuffelen? 
 
 

 



Vanuit het 
dorp gaan we 

vijf dagen door 
de bergen 
trekken. 

 
Oktober / 

november is in 
Nepal de 

mooiste tijd 
van het jaar. 
Maar feb. / 
maart is ook 

prima. 
 

Dit uitzicht is 
de start van de 

tocht. 

 



In 
hotelletjes 

als deze 
zullen we 

overnachten. 
 

Basic, maar 
correct. 

 
 

 



Na 2 dagen 
klimmen zijn 
we getuigen 

van een 
geweldige 

zonsopgang 
op de 

Himalaya. 
 

Tenmiste… 
indien de 

weergoden 
ons gunstig 
gezind zijn. 

 

 



Dat is dan 
ook meteen 
het hoogste 

punt van 
deze trip: 

3210 meter. 
 
 

 



Dag 8  
 

Na een 
stevig 
ontbijt 

wandelen we 
door en met 
een beetje 
geluk komen 

we jaks 
tegen: 

afstamme-
lingen van 

wilde 
runderen uit 
de Himalaya. 

 

 



Na uren 
trekken door 

een nauwe 
bergkloof 
met dichte 

bossen, 
krijgen we 
ineens een 
prachtig 

panaroma. 
 

In één van 
deze hotels 
brengen we 

de nacht 
door. 

 



De volgende 
morgen lopen 
we door de 
beroemde 

rododendron-
wouden – de 

nationale 
trots.  

 
Die avond 

overnachten 
we in het 

meest 
authentieke 

dorp van 
Nepal. 

 



Op de vijfde 
wandeldag 
lopen we 

bergaf en 
volgen we de 
rivier terug 

naar de grote 
weg en onze 

bus. 
 

Het zal heel 
raar zijn om 
na 5 dagen 
weg van de 
beschaving 

weer verkeer 
te horen. 

 



Dag 10 
 

We brengen 
een bezoek 

aan een 
boeddhistisch 

klooster 
en zien hoe 
de monniken 
hier leven. 

 
Zo’n dag 

begint met 
een kopje 

boterthee als 
ontbijt.  

 



Dag 11 
 

Tijd voor een 
vrije 

(mid)dag in 
de stad 
Pokhara. 

 
Je kan hier 

bootje varen, 
zwemmen in 
het meer (of 
zwembad), 

een terrasje 
doen of zelfs 
paragliden. 

 



Maar je kan 
ook gewoon 

lekker 
luieren aan 

het meer en 
nog eens 

nagenieten 
van de trip 

met  de 
besneeuwde 
Himalaya als 
achtergrond. 

 



 
Op dag 12 
reizen we 

terug naar de 
hoofdstad 
Kathmandu. 

 
Uiteraard 
kunnen we 

daar nog wat 
shoppen en 
souvenirs 
inslaan. 

 
 
 

 



 
Op de 13e dag 
ontdekken we 
de culturele 
schatten van 
Kathmandu. 

 
Het heiligste 
hindoestaanse 
tempelcomplex 

van Nepal: 
Pashupatinath.  

 
en de grootste 
Boeddhistische 
stoepa in Azië: 

Bodhanath. 
 
 
 

 



 
Op dag 14 
sluiten we 

het 
programma 

af en vliegen 
we terug 
naar huis. 

 
 
 

 





 
Het klinkt mooi en het ziet er geweldig uit  

MAAR  
het is geen gewone vakantie !  

 
Het is een uitwisseling met Nepal,  

een uitwisseling op het niveau van persoonlijk 
contact met de bewoners en het land. 

 
Het grote verschil met een doorsnee reis is dat 
je hier de bevolking niet alleen ziet, maar dat 

je zelf beleeft hoe zij leven.  
Je wordt voor een paar dagen deel van hun 

gemeenschap. 
 

Maar dat houdt ook in dat er van de reizigers 
verwacht wordt dat zij zich aanpassen. 



 
Er zal tijdens de reis ook aandacht besteed worden 

aan projecten van Stichting Maya, bv. in de vorm 
van de millenniumdoelen. 

 
Zo zijn doelen nummer 1, 2, 7 en 8 reeds (deels) 

gerealiseerd in het dorp waar wij verblijven. 
 

 
 
 
 
 





 

 

Vaccinaties 
 

Voor Nepal heb je nodig: 
(voor een korte reis in voorjaar of najaar in 

midden Nepal) 
 

DTP (herhaling) 
Buiktyfus 

Hepatitis A 
 

NB – in ons deel van Nepal komt géén malaria voor 
 
 



 

 

Weer 
 

In oktober / november  temperaturen overdag 
tussen de 20 en 25 graden. 

Maar ‘s nachts in de bergen flink kouder. 
 

Tot half februari kan het ‘s ochtends en ‘s avonds 
nog kil aanvoelen. 

 
Hele kleine kans op regen. 

 
 



 

 

Eten en drinken 
 

Kraanwater is nergens veilig ! 
Flessen mineraalwater zijn bijna over verkrijgbaar. 

 
Nepalezen eten rijst met linzen en groentencurries. 
Maar restaurants serveren werkelijk alles wat je je 

maar kan indenken. 
 
 



 

 

Beestenboel 
 

Tja, een land met veel natuur betekent ook een land 
met veel beesten. 

 
Spinnen, muizen en ratten zitten overal, misschien 

zien we een slang. 
 

Muggen zijn er in oktober misschien ook nog. 
 

 



 

 

Kleding 
 

We moeten ons aanpassen aan de lokale normen en 
waarden:  

 
geen strakke kleding, geen blote schouders en 

knieën, je piercings mag je even uitdoen, eventuele 
tattoos indien mogelijk graag bedekken. 

 
 

 



 

 

Contact met thuis 
(mocht je dat per sé willen …) 

 
Er zijn voldoende mogelijkheden op het gebied van 

bellen en internet in de steden, zelfs halverwege de 
trek is er tegenwoordig een internetcafé 

 
 

 



Deze presentatie is  
speciaal samengesteld door  

Stichting Maya  
voor reizigers naar Nepal 

 
Voor meer informatie, mail  

info@stichting-maya.nl 
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