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VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL
UNDER VERDENS TAG

AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 – 11 dage                     PRIS: DKK 17.800 kr. per person 



PRISEN INKLUDERER BL.A.:
 
- Fly København-Kathmandu t/r
- Helpension
- Indkvartering på gode hoteller i delt 
   dobbeltværelse 
- Dansk ekspertrejseleder 
- Engelsktalende lokal- og vandre-
guider
- Jeeps til at fragte bagage 
- Alle udflugter og entreer ifølge 
program
- Bidrag til Rejsegarantifonden
- Alle skatter og afgifter 

 

Tag med fagfæller til Nepal og få en oplevelse for livet på denne kombinerede vandre- og kulturrejse. Rejsen 
henvender sig til dig, der er eventyrlysten, men samtidig ønsker at rejse under komfortable og trygge forhold. 
Vandreturene foregår i kuperet terræn i let til moderat tempo, og alle i almindelig fysisk form kan være med. Vi skal 
ikke bære på bagage, og undervejs overnatter vi på hyggelige hoteller.  Vi har desuden tilrettelagt rejsen, så vi slip-
per for lange køreture. 

Som noget ganske særligt oplever vi Nepal uden for de almindelige turistruter og besøger bl.a. landsbysamfundet 
Jitipur, en selvhjælpsgruppe for kvinder, en skole og et økologisk landbrugsprojekt.

Rejsen starter og slutter i sagnomspundne Kathmandu med bl.a. markedsbesøg og slentretur på freakstreet, hvor 
60’er- og 70’ernes hippier holdt til.

Bestilling: Karavane Rejser, www.karavanerejser.dk, info karavanerejser, +40 62 83 47 

AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 – 11 dage      LILLE GRUPPE:  10 - 16 deltagere
PRIS: DKK 17.800 kr. per person (tillæg for enkeltværelse: 1.650 kr.)

- Med rejseleder og antropolog Lise Kloch

 Karavane Rejser  •  Flæsketorvet 68 •  1711 København V  •  info@karavanerejser.dk
         Telefon 40 62 83 47    •  www.karavanerejser.dk  • Rejsegarantifonden nr. 2274

Grønne terrassemarker, rhododendron-skove og udsigt til Himalayas sneklædte 
bjergtinder. Denne eventyrlige rejse byder på skønne vandreture i nogle af verdens smuk-
keste landskaber og giver samtidig et unikt indblik i nepalesisk kultur og hverdagsliv.

VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL

UNDER VERDENS TAG



REJSELEDER
LISE KLOCH
Lise Kloch er uddannet antropolog fra 
Københavns Universitet. Hun har gennem 
flere år arrangeret specialrejser til Asien. 
Lise har en stor viden om nepalesisk kultur- 
og samfundsforhold og har arbejdet som 
rejseleder i Nepal for en række af Danmarks 
førende rejsebureuaer. 

Lise er direktør i Karavane Rejser

PROGRAMMET DAG FOR DAG:

Dag 1 Afrejse fra København

Dag 2 Ankomst til Kathmandu. Gåtur I 
basargaderne og Durbar Sqare

Dag 3 Sightseeing I Kathmandu

Dag 4 Udflugt til landsbyprojektområdet 
Jitipur inklusiv besøg ved udviklingsprojek-
ter og landsbyskole

Dag 5 Kørsel til Sundarijal. Vandring: 
Sundarijal til Chisapani (4-5 timer).

Dag 6 Vandring: Chisapani til Nagarkot 
(2100 meters) (5-6 timer)

Dag 7 Vandring: Nagarkot – Dhulikhel
 (4-5 timer)

Dag 8 Vandring: Namobuddha to Panauti 
(2-3 timer). Kørsel til Kathmandu

Dag 9 Udflugt til Bhaktapur kongeby. 
Frokost på det økologisk landsted Gamcha

Dag 10 Kathmandu på egen hånd

Dag 11 Afrejse og hjemkomst til Danmark
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DAGSPROGRAM
Dag 1 Afrejse fra København

Vi mødes i København Lufthavn midt på formiddagen og 
starter vores rejse mod Nepal.

Dag 2 Ankomst til Kathmandu. Gåtur i den gamle bydel 
og besøg ved Kongepladsen Durbar Square og 
Den Levende Gudindes tempel

Vi lander i Nepals hovedstad Kathmandu om morgenen 
og kører straks til vores hotel. Efter en god morgenmad 
er vi klar til at tage ud og kigge nærmere på Kathmandu. 
Byen er indbegrebet af Østens Mystik og 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. 

Vi starter i hjertet af Kathmandus ældste bydel, hvor vi 
slentrer gennem de smalle, stemningsfulde gader. Målet 
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er Kongepladsen Durbar Square, hvor Nepals gamle 
kongepalads ligger. Der er altid et farverigt liv på plad-
sen. 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 smukkeste 
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 
vi er heldige, får vi et kort glimt af Kumarien, som indimel-
lem træder hen til vinduesåbningen på første sal.  

Dag 3 Kathmandu. Ligbrændingstrapperne ved Pashu-
pathinath. Frokost ved Boudanath-stuapen. Tid på egen 
hånd til shopping og cafebesøg i bydelen Thamel

Efter morgenmaden besøger vi Pashupathinath, som 
er det helligste sted for Nepals hinduer. Her foretages 
ligbrændinger, 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 omkring 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.

Efter det spændende besøg kører vi videre til bydelen 
Boudhanath, som er berømt for sin store, hvide stupa. En 
stupa er et centralt element i den buddhistiske arkitektur 
over hele verden. De nepalesiske stupaer er oftest hvide 
med påmalede Buddha-øjne og pyntet med farverige 
bedeflag. Stupaen er et populært sted for buddhistiske 
pilgrimme, og 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 med en skøn udsigt til stupaen og 
gadens liv.

Inden vi kører tilbage til hotellet besøger vi abetemplet, 
Swayambunath. Templet ligger på en bakketop i udkanten 
af Kathmandu og er et af de vigtigste helligdomme for de 
tibetanske buddhister i Nepal.  Swayambunath bliver kaldt 
abetemplet, fordi der altid har boet masser af aber her. De 
er frække, lidt nærgående og ret underholdende – og så er 
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de særligt hellige her i tempelområdet. Det siges nem-
lig, 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 til at shoppe i de mange små, fristende 
butikker i Kathmandus charmerende Thamel-kvarter.

Dag 4 Besøg i landsbyprojektet Jitipur

I dag venter der os en stor oplevelse, når vi besøger 
landsbyprojektet Jitipur.  Jitipur ligger en halv times kørsel 
uden for Kathmandu. Her har den nepalesiske Ngo’en VIN 
iværksat en række projekter for at forbedre levevilkårene 
i området. De har bl.a. nedsat en selvhjælpsgruppe for 
kvinder, et økologisk landbrugsprojekt, en sundhedsklinik, 
et hygiejneprojekt (bl.a. etablering af latriner) samt lavet 
en lang række tiltag for at sikre området ift. jordskred og 
andre naturkatastrofer. 

Det er ikke sted, hvor turister normalt kommer, så det er 
en rigtig spændende mulighed for at se en helt autentisk 
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bid af Nepal. Desuden giver besøget en spændende indsigt 
i nogle af de udviklingsprojekter, der iværksættes i Nepal 
for at forbedre levevilkårene for indbyggerne i en af ver-
dens fattigste lande.

Dag 5 Vandring gennem smukke bjerglandskaber, rhodo-
dendron-skove og udsigt til Himalayas tinder. Sundarijal 
til Chispani (2300 m, 4-5 timers vandring)

Efter morgenmaden forlader vi Kathmandu og kører til 
Sundarijal, hvor vores vandretur starter. Dagens vandring 
er på 4-5 timer og målet er Chisapani, (2300m.), hvor der 
venter os den smukkeste udsigt til de snedækkede tinder i 
Himalaya-bjergkæden. Undervejs kommer vi igennem fan-
tastiske bjerglandskaber, Shivpuri Vildtreservat og kæmpe 
rhododendron-buske. Vi gør nogle holdt på ruten og kigger 
bl.a. inden for hos den traditionelle Tamang-stamme i 
landsbyen Mulkharka. I Chispani bliver vi indlogeret i et 
enkelt, men smukt beliggende gæstehus.

Dag 6 Vandring Chispani til Nagarkot (6-7 timer). Hima-
layaudsigt, traditionelle landsbyer og terrassemarker

Dagens smukke vandring går fra Chisapani til Nagarkot 
(2100 m). Hvis vejret er klart, kan vi se Himalaya-bjerg-
kæden hele vejen fra Dhaulagiri i vest og over Everest til 
Kanchenjunga helt mod øst. Vi når frem til Nagarkot sidst 

på eftermiddagen og bliver indlogeret på et dejligt hotel 
med en fabelagtig udsigt til bjergene og ned gennem 
dalen. Nagarkot ligger i 1200 meters højde i de smukke 
forbjerge til Himalaya. Der bor kun nogle få tusinde men-
nesker i det lille samfund og stemningen er hyggelige og 
afslappet.

 
Dag 7 Solopgang over Himalaya. Vandring. Nagarkot til 
Dhulikhel (5-6 timer). Fugleliv, smuk natur, besøg ved 
Bhagwati hindutempel og overnatning i den historiske 
bjergby Dhulikel 

Vi ser solen stå op over Himalayabjergene og starter 
herefter dagens vandring, som går fra Nagarkot til Dhu-
likhel (1500 m). Ruten går gennem smukke landskaber, 
terrassemarker og traditionelle landsbyer. Hen på 
eftermiddagen når vi frem til den stemningsfulde bjergby 
Dhulikel. Byen blev grundlagt af newarerne for mere end 
500 år siden, og deres traditionelle byggestil har sat sit 
eget charmerende præg på byen: smukke murstenshuse 
med vinduesrammer i smukt udskåret træværk, stemn-
ingsfulde pagodetempler.

Inden aftensmaden kigger vi nærmere på et par af Dhu-
likels vigtigste templer og går bl.a. en tur op til Bhagawati-
templet, der ligger på et højdedrag på kanten af byen. 
Udsigten over området er mageløs og alle anstrengelserne 
værd!
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Dag 9. Vandring. Dhulikhel to Namo Buddha- (4-5 timer). 
Besøg ved buddhistisk pilgrimssted. 
Kørsel til Kathmandu

Efter morgenmaden snører vi vandrestøvlerne og starter 
rejsens sidste vandredag. Ruten fører os gennem spek-
takulære landskaber op til hindutemplet Kali Mandir og 
videre gennem nåleskove til landsbyen Kavre og et af 
buddhisternes vigtige buddhistiske pilgrimsmål, Namo 
Buddha. Stupaen der hører til Namo Buddha er bygget til 
minde om prinsen Mahasattva, der ofrede sig selv til en 
tigermor, hvis unger var ved at dø af sult. 

Hen på eftermiddagen bliver vi hentet og kørt tilbage til 
Kathmandu, hvor resten af dagen er afsat til egne aktiv-
iteter.

Dag 9 Udflugt til den gamle kongeby, Bhaktapur. Frokost 
og gåtur på Gamcha, Søbogaards økologiske landbrug – et 
Danida-støttet udviklingsprojekt

Efter morgenmaden tager vi på udflugt til Bhaktapur, som 
er en af de tre gamle kongebyer, som kongeriget i Kath-
mandu i gamle dage bestod af. Vi slentrer rundt i byen og 
ser nærmere på den unikke arkitektur, templerne og de 
smukke udskæringer 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 de små pladser 
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.

Efter det spændende besøg i Bhaktapur går turen ud på 
landet til det økologiske landbrug, Gamcha, der er idyllisk 
beliggende i en dal lidt uden for Kathmandu. Landbruget 
er etableret som et udviklingsprojekt i samarbejde med 
Danida og Søbogaard. Projektet sigter særligt på at hjælpe 
eneforsørgende kvinder, som ellers ville være nødsaget 
til at tigge for at få råd til mad til sig selv og deres børn. 
Kvinderne får lov til at dyrke frugter og grøntsager på de 
økologisk certificerede marker, og Søbogaard hjælper dem 
efterfølgende med at afsætte høsten. De økologiske varer 
sælges primært til restauranter inde i Kathmandu og til 
mange af de udlændinge, der bor og arbejder i hoved-
staden.

Vi spiser en dejlig frokost i den smukke, gamle have, som 
hører til landbruget og går en lille tur i de smukke omgiv-
elser.
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Dag 10 På egen hånd i Kathmandu. Afskedsmiddag

Hele dagen er afsat til aktiviteter på egen hånd. Rejse-
lederen er selvfølgelig behjælpelig med at komme med 
forslag til udflugter, seværdigheder, shopping etc. Om 
aftenen mødes vi og spiser afskedsmiddag sammen.

Dag 11 Afrejse og ankomst til København

Tidligt om morgenen starten vi rejsen tilbage til Danmark. 
Vi lander i Københavns lufthavn sidst på eftermiddagen.
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Fakta om rejsen:

Rejsen arrangeres i samarbejde med Fagbladet 
Folkeskolen, men er åben for tilmelding for alle med 
interesse i en aktiv ferie med fokus på kultur og 
samfund

Lille gruppe: 10-16 deltagere

Afrejse: Påsken 2015: 26. marts - 5. april 2015

Varighed: 11 dage

Pris: kr. 17.800,- i delt dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse kr. 1650,-

Aktiv rejse:
Rejsen indeholder vandreture og moderat fysisk 
aktivitet. Alle med almindelig fysisk form kan være 
med

Prisen inkluderer:  
- Alt transport inklusiv fly DK-Kathmandu t/r
- Alle udflugter og entreer ifølge program
- Bærere og jeeps til at fragte bagage under      van-
dreturen
- Alle skatter og afgifter
- Helpension (eksklusiv drikkevarer) 
- Fri mineralvand under bustransport
- Overnatninger på gode hoteller 
- Dansk højtuddannet rejseleder

Prisen inkluderer ikke: 
- Visum til Nepal (25 USD)
- Egne forsikringer
- Drikkepenge (beregn ca. 50 USD)
- Alt der ikke er nævnt under ‘Prisen inkluderer’

INFO OG TILMELDING: 
www.karavanerejser.dk 
Mail: info@karavanerejser.dk 
Tlf.nr.:40 62 83 47 


