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HIMALAYAS HORISONTER
– en rundrejse i eventyrlige Nepal skræddersyet til Folkeskolens læsere

Svimlende bjerglandskaber, religiøs mystik og stemningsfulde templer i Kathmandu. Få en 
oplevelse for livet på denne rundrejse, der kommer helt tæt på den nepalesiske kultur og 
giver et unikt indblik i landets skolesystem

10 dage med Nepalekspert Rikke Former, arkæolog og cand. mag. i Sydasienstudier
Afrejse: Påsken 2012 - 31. marts - 9. april
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HIMALAYAS HORISONTER 
– en rundrejse i eventyrlige Nepal skræddersyet til Folkeskolens læsere

Svimlende bjerglandskaber, religiøs mystik og stemningsfulde templer i Kathmandu. Få 
en oplevelse for livet på denne rundrejse, der kommer helt tæt på den nepalesiske kultur 
og giver et unikt indblik i landets skolesystem

Hellige mænd, hippier og smarte cafeer. Oplev Nepals hovedstad Kathmandu, hvor ældgamle traditioner brydes 
med moderne livsstil og spirituel søgen. Gå på opdagelse i de smukke templer i Bhaktapurs gamle kongeby, hvor der 
stadig tærskes halm på byens torve, og nyd udsigten til bjergtinderne, når vi sejler ud på Phewa-søen ved foden af 
Himalayabjergene. 
 
Rejsen er skræddersyet til Folkeskolens læsere og giver et sjældent indblik i skolesystemet i et af verdens fattigste 
lande, hvor hele 40% af befolkningen er under 15 år. Vi besøger skoler og en SOS-børneby og møder idealistiske 
lærere og de børn, som skal tegne Nepals fremtid.
 
Undervejs bor vi på gode hoteller, nyder de smukke landskaber, går på eventyr på de farverige markeder og møder 
den venlige lokalbefolkning.

- 10 dage med Nepalekspert Rikke Former, arkæolog og cand. mag. i Sydasienstudier. 

Afrejse:  Påsken 2012 - d. 31. marts - 9. april 2012

Pris per person: kr. 14.490,- 

OBS!  Lille gruppe - Max. 18 deltagere

Tilmelding: via Karavane Rejsers hjemmeside www.karavane-rejser.dk eller mail: info@karavanerejser.dk

Rejseleder på turen, Rikke Former
Rikke Former er en af Danmarks mest erfarne rejseledere på 
Indien og Nepal. Hun er bachelor i nærorientalsk arkæologi fra 
Københavns Universitet og magister i moderne sydasienstudier 
fra Lund Universitet. 
Rikke har i en lang årrække ar-
bejdet som rejseleder i Indien og 
Nepal for flere førende danske 
rejsebureauer og har en indgående 
viden om regionen. Hun har både 
arbejdet ude i ‘felten’ som rejse-
leder og bag kulisserne med ud-
vikling af rejser. Bl.a. specialrejser 
for faggrupper. 

Med i prisen:

- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Helpension
- Indkvartering på gode hoteller og 
maharajapaladser i delt dobbeltværelse
- Alt transport inkl. indenrigsflyvninger 
Kathmandu - Pokhara - Kathmandu
- Fri mineralvand under bustransport
- Dansk ekspertrejseleder
- Alle skatter og afgifter



Programmet dag for dag:
 
Dag 1 Afrejse fra København

Dag 2 Ankomst til Kathmandu. Indkvartering og 
gåtur i lokalområdet

Dag 3 Kathmandu. Ligbrændingstrapperne ved 
Pashupatinath, frokost ved Boudhanath-stupaen, 
besøg ved skolen Leading Stars, kongepladsen Dur-
bar Square og Den Levende Gudindes tempel

Dag 4 Kathmandu. Udflugt til SOS-børnebyen 
Sanothimi og Swayambunath-templet. Tid på egen 
hånd 

Dag 5 Formiddag på egen hånd i Kathmandu. Fly til 
Pokhara. Gåtur og middag ved bredden af Phewa-
søen

Dag 6 Heldagsudflugt til Taruk, en landsby for 
kasteløse, inkl. besøg i landsbyskolen og private 
hjem. I samarbejde med den danske organisation 
Trianglen

Dag 7 Pohhara. Besøg ved Butterfly Foundations 
børnehave og skole. Sejltur på Phewasøen. Tid på 
egen hånd

Dag 8 Solopgang i Sarangkot. Fly til Kathmandu. Besøg 
hos Søbogaards økologiske landbrug og udflugt til den 
gamle kongeby Bhaktapur

Dag 9 Formiddag på egen hånd i Kathmandu. Fly til 
Delhi. Besøg ved Lotustemplet. Afskedsmiddag og 
overnatning i Delhi

Dag 10 Hjemrejse og ankomst til Danmark
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HIMALAYAS HORISONTER
- en rundrejse i eventyrlige Nepal

Programmet dag for dag:

Dag 1 Afrejse fra Kastrup Lufthavn. Via Delhi til 
Kathmandu

Dag 2 Ankomst til Kathmandu. Slentretur i lokalom-
rådet 

Vi  ankommer til Nepals hovedstad Kathmandu midt 
på dagen og kører straks til vores hotel. Kathmandu 
er spredt ud på flere bydele i dalen og består af de 
tre gamle kongebyer Kathmandu, Patan og Bhak-
tapur. Kathmandu er indbegrebet af Østens Mystik, 
og byen var i 1960’erne og 70’erne samlingssted for 
de mange unge vesterlændinge, som rejste til Østen 
for at opleve fremmede kulturer og for at finde en 
højere mening med livet. Meget har forandret sig 
i Kathmandu siden dengang, men byen har stadig 
masser af charme og mystik og er i dag en af Asiens 
mest spændende hovedstæder. Efter ankomsten 
går vi på opdagelse i vores lokale kvarter og suger de 
første indtryk af Nepal til os. Nepal er et af verdens 
fattigste lande, men et af de rigeste på oplevelser. 
En rejsende forfatter har beskrevet nepaleserne som 
’følelses-millionærer’ eller ’emotionelle millionærer’, 
og vi fornemmer da også hurtigt, at nepaleserne 
trods de fattige kår er et utroligt smilende og imøde-
kommende folkefærd. 

Dag 3 Kathmandu. Ligbrændingstrapperne ved 
Pashupatinath, frokost ved Boudhanath-stupaen, 
besøg ved skolen Leading Stars, kongepladsen Dur-
bar Square og Den Levende Gudindes tempel

Vi starter dagen ved Pashupathinath, som er det 
helligste sted for Nepals hinduer. Her foretages lig-
brændinger, og som det eneste sted i landet må der 
brændes 24 timer i døgnet. Det er en ganske speciel 
oplevelse at være vidne til familiernes ritualer om-
kring den afdøde før og under ligbrændingen. Døden 
er ikke et tabu blandt Nepals hinduer og som alle 
andre steder i dette land, er vi velkomne til at kigge 
med.  

Vi kører videre til bydelen Boudhanath, som er berømt 
for sin store, hvide stupa. En stupa er et centralt ele-
ment i den buddhistiske arkitektur over hele verden. 
De nepalesiske stupaer er oftest hvide med påmalede 
Buddha-øjne og pyntet med farverige bedeflag. 
Boudhanath-stupaen er den største i Nepal og et 
populært sted for buddhistiske pilgrimme. Vi ser 
unge munke klædt i mørkerøde rober, og vi ser gamle, 
krumryggede tibetanske kvinder med deres 
bedemølle i sving, så bønnerne indeni kan nå ud i hele 
universet. Vi bruger god tid her og spiser vores frokost 
på en tagrestaurant, hvorfra vi har en skøn udsigt over 
stupaen og gadens liv.
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 Det er en eventyrlig oplevelse at gå på opdagelse i Kathmandus smalle basargader
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I Nepal bliver mange skoler drevet af ikke-statslige 
organisationer og finansieret ved donationer. Det 
gælder også Himalayan Care Foundations skole, 
Leading Stars, som vi besøger efter frokost. Vi 
hilser på lærerne og nogle af de 165 elever, alle fra 
områdets fattigste familier, der undervises her. 
Himalayan Care Foundation står bag en lang række 
uddannelsesmæssige projekter og er en af de største 
aktører i undervisningssektoren i Kathmandu og 
omegn. 

Vi slutter dagen i hjertet af Kathmandus ældste 
bydel. Her slentrer vi gennem de smalle, stem-
ningsfulde gader og ender på Kongepladsen Durbar 
Square, hvor Nepals ældste kongeplads ligger. Der 
er altid et farverigt liv på pladsen. Vi møder hellige 
mænd i orange gevandter, turister og lokale på besøg 
ved de hinduistiske og buddhistiske helligdomme, og 
vi ser handelsfolk, der sælger alt fra røgelsespinde og 
buddhastatuer til grøntsager og krydderier.

Durbar Square rummer nogle af hovedstadens smuk-
keste pagoder og en række gamle, betydningsfulde 
templer. Et af dem er Kumari Ghar, hvor Kumari, 

Den Levende Gudinde, bor. Kumarien er en lille pige, 
der som 4-5-årig blev nøje udvalgt efter helt særlige 
religiøse forskrifter. Vi kigger indenfor i gården i det 
lille tempelkompleks, og hvis er vi heldige, får vi et 
kort glimt af Kumarien, som indimellem træder hen til 
vinduesåbningen på første sal.  

Dag 4 . Udflugt til SOS-børnebyen Sanothimi og 
Swayambunath-templet . Tid på egen hånd

Efter morgenmaden går turen til SOS Børnebyen i 
Sanothimi lige uden for Kathmandu. Børnebyen er en 
af hele ni SOS Børnebyer i Nepal og består af 16 fami-
liehuse. Der bor ca. 15 børn i hvert hus sammen med en 
‘mor’, der passer på børnene. Vi besøger en af de mange 
‘familier’ og får indblik i hverdagslivet for børn og 
voksne i Børnebyen. Vi kikker også inden for i børneby-
ens skole. Der er stor mangel på skoler og kvalificerede 
lærere i Nepal, så også børn fra de omkringliggende 
småbyer får lov til at modtage undervisning her.  

Herfter kører vi Swayambunath-templet. Templet ligger 
på en bakketop i udkanten af Kathmandu og er et af de 

Buddhistiske bedeflag og sneklædte bjergtinder - indbegrebet af Nepal
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vigtigste helligdomme for de tibetanske buddhister 
i Nepal.  Swayambunath er også kendt som abetem-
plet, fordi der altid har boet masser af aber her. De er 
frække, lidt nærgående og ret underholdende – og så 
er de særligt hellige her i tempelområdet. Det siges 
nemlig, at de er blevet omdannet af de lus, som den 
hellige grundlægger af tempelkomplekset havde i sit 
hår, fordi han glemte at klippe det, som han skulle. 
Og her har været aber så længe, nogen kan huske, så 
det skal nok være en sand historie...

Efter besøget ved templet er der tid på egen hånd til 
at slappe af eller gå på opdagelse i Kathmandu

Dag 5 Formiddag på egen hånd i Kathmandu. Fly til 
Pokhara. Gåtur og middag ved bredden af Phewa-
søen

Vi har formiddagen fri til egne aktiviteter i Kath-
mandu. Efter frokost kører vi til lufthavnen og flyver 
til Pokhara. Pokhara ligger ved foden af Annapurna-
bjergene, som denne del af Himalaya hedder, og var 
tidligere en vigtig by på handelsruten mellem Indien 
og Kina. I mange år lå byen imidlertid isoleret og 
var omgærdet af mystik. Først i 1960’erne kom der 
europæiske turister til, og siden er byen langsomt 
vokset til at være den mest besøgte by i Nepal efter 
Kathmandu. Dette skyldes ikke mindst de mange tu-
rister, som skal på trekkingtur i Annapurnabjergene, 
og som bruger Pokhara som base både før og efter 
deres tur i bjergene. Stemningen i Pokhara er afslap-
pet og hyggelig  – og så er der en helt suveræn udsigt 
til de sneklædte tinder højt over byen.

Vi chekker ind på vores hotel og går herefter en lille 
tur ved den smukke Phewa-sø. Langs søen er der 
opstået en hel by med restauranter, boder og små 
haver. Vi spiser vores middag her og nyder udsigten 
over søen.

Dag 6 Heldagsudflugt til Taruk, en landsby for 
kasteløse, inkl. besøg i landsbyskolen og private 
hjem. I samarbejde med den danske organisation 
Trianglen
 
I dag tager vi på udflugt til landsbyen Taruk, som 
er smukt beliggende mellem skove og terrasserede 

marker. Taruk ligger ganske afsides, og vi kører 
det sidste stykke vej til landsbyen i jeeps. Besøget 
giver os en enestående mulighed for at opleve 
hverdagen i de nepalesiske bjergegne på nærmeste 
hold. De fleste af beboerne i Taruk er kasteløse 
– dvs. lavest rangeret i det hinduistiske kastesys-
tem.  Kastesystemet er officielt afskaffet i Nepal, 
men diskrimination af kasteløse gennemsyrer i høj 
grad stadig det nepalesiske samfund. 

Taruk modtager støtte fra den danske organisation 
Trianglen. Trianglen har gjort en kæmpe indsats for 
15 landsbyer i Pokharas omegn. I de to år Trianglen 
har støttet Taruk, er der sket store forbedringer af 
levevikårene for landsbyens beboere, og vi mødes 
med stor begejstring af børn og voksne, når vi 
kommer på besøg. Støtten er bl.a. gået til uddan-
nelse, etablering af latriner i de enkelte hjem og 
filtre til skolens vandhaner, så børnene ikke bliver 
syge af at drikke vandet. 

Vi møder landsbyrådet, besøger private hjem og 
kikker naturligvis inden for på den lokale skole. Et 
besøg i Taruk er en oplevelse, man aldrig glemmer. 
Det gør dybt indtryk at opleve, hvordan mennesker 
formår at skabe et godt liv på trods af de svære 
livsbetingelser, der er i Nepals bjergegne. 
. 
Efter et tankevækkende og spændende besøg er 
det tid til at sige farvel. Vi foretager turen tilbage 
til hovedvejen til fods. Der er ca. en times stille 
og rolig vandring gennem de lave bjerge og ned 
igennem den smukke floddal.

Dag 7 Pokhara. Besøg ved Butterfly Foundations 
børnehave og skole. Sejltur på Phewasøen

Hen på formiddagen tager vi forbi Butterfly Foun-
dation, som driver en børnehave og skole for børn, 
hvis mødre er enlige forsørgere. Mange kvinder 
søger ned til Pokhara fra bjerglandsbyerne for 
at finde arbejde, men har svært ved at passe et 
job, fordi de også skal passe deres børn. Butter-
fly Foundation hjælper mødrene med pasning af 
børnene og sørger for at de får sund og nærende 
mad. Stedet er også populært blandt frivillige, som 
kommer fra hele verden for at give en hånd med. 
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Efter det spændende besøg spiser vi frokost på en 
af de mange hyggelige restauranter ved bredden af 
Phewasøen. Herefter er det tid til at hoppe på en 
af de farverige både, som Phewasøen er kendt for. 
På en ø midt i søen ligger et lille tempel, som er et 
af områdets vigtigste pilgrimsmål. Vi går i land og 
ser nærmere på templet, inden vi sejler tilbage til 
Pokhara. Resten af eftermiddagen er fri til 
aktiviteter på egen hånd.

Dag 8 Solopgang i Sarangkot. Fly til Kathmandu. 
Besøg hos Søbogaards økologiske landbrug og 
udflugt til den gamle kongeby, Bhaktapur

Vi står tidligt op for at se solopgang fra et højdedrag 
i udkanten af Pokhara. Vi kører afsted, mens det 
endnu er mørkt, og i Sarangkot venter der os det 
smukkeste syn over bjergene, hvis vejret er klart. Vi 
spiser morgenmad, når vi vender tilbage til hotellet. 
Herefter pakker vi og kører til lufthavnen for at flyve 
tilbage til Kathmandu.

Ved ankomsten til Kathmandu kører vi til 
Søbogaards økologiske landbrug, hvor vi spiser en 
dejlig frokost i den smukke, gamle have. Land-
bruget er idyllisk beliggende i en dal lidt uden for 

Kathmandu og er etableret i et samarbejde mel-
lem Søbogaard og Danida. De økologiske frugter 
og grøntsager dyrkes af lokale kvinder, som sælger 
deres produkter til restauranter og butikker i 
Kathmandu. Arbejdet giver kvinderne mulighed for 
at tjene deres egne penge og hermed opnå økono-
misk uafhængighed. Der bliver også arbejdet på 
at dyrke hyldetræer med henblik på at producere 
samme gode hyldeblomstsaft, som Søbogaard i 
årevis har haft succes med. 

Efter frokost kører vi videre til til Bhaktapur, en af 
de tre gamle kongebyer, som Kathmandu består 
af. Vi slentrer rundt i byen og ser nærmere på den 
unikke arkitektur, templerne og de smukke ud-
skæringer i husenes træværk. Bhaktapur er ofte 
blevet beskrevet som et  ’levende museum’, og når 
man går rundt i byen, er det nemt at se hvorfor. 
Her er pottemagere på torvet, og der bliver tærsket 
halm på hvert lille torv mellem de gamle bygninger. 
Der bor køer i stueetagen hos mange familier, og 
bilkørsel er forbudt. Arkitekturen og stemningen 
i Bhaktapur er helt speciel, og vi har god tid til at 
se os omkring, også på egen hånd. Aftensmaden 
spiser vi på vores hotel i Kathmandu. 
.
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Traditionelle værdier og moderne livsstil smelter sammen i nutidens Nepal
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Dag 9 Formiddag på egen hånd i Kathmandu. Fly til 
Delhi. Besøg ved Lotustemplet. Afskedsmiddag og 
overnatning i Delhi

Vi kører til lufthavnen midt på dagen og flyver til 
Delhi, Indiens hovedstad. Her besøger vi det smukke, 
hvide lotustempel, der er bygget for tilhængerne af 
Bahai-religionen og er et af Delhis mest spektakulære 
bygningsværker. Lotustemplet er et af Delhis største 
seværdigheder men besøges kun sjældent af danske 
turister. Efter rundturen kører vi til vores hotel, hvor vi 
spiser afskedsmiddag og overnatter.

Dag 10 Hjemrejse og ankomst til København

Fakta om rejsen:

Rejsen arrangeres i samarbejde med fagbladet 
Folkeskolen

Antal deltagere: Rejsen gennemføres ved   
minimum 10 - maksimum 18 deltagere

Afrejse: Påsken 2012 - 31. marts - 9. april 2012

Varighed: 10 dage

Pris: kr. 14.490,- 
Tillæg for enkeltværelse kr. 1590,-

Prisen inkluderer:  
- Al transport, alle udflugter og hoteller
- Alle skatter og afgifter
- Helpension (eksklusiv drikkevarer) 
- Fri mineralvand under bustransport
- Overnatninger på gode hoteller
- Dansk højtuddannet rejseleder

Prisen inkluderer ikke: 
- Visum til Indien og Nepal (kr. 370,- + kr. 150)
- Forsikringer
- Drikkepenge (beregn ca. 50 US dollars)
- Alt der ikke er nævnt under ‘Prisen inkluderer’

TILMELDING: 
- på www.karavanerejser.dk eller send en mail til 
info@karavanerejser.dk  eller ring på 40 62 83 47 
eller 24 45 71 69 


