
Referat fra samantrede Nepal 2016.

Vi var tilsammen ca 20 personer på informasjonsmøtet for turen i oktober.
Foruten en del videoer fra Nepal ble programforslaget og en del praktisk informasjon gjennomgått.
Vårt inntrykk var at samtlige var innstilt på reisen. 
 

- P r o g r a m f o r s l a g  2 0 1 6  

Dag 1: fellestransport. Fra Hua Hin, ankomst Kathmandu, transport til hotellet 

Dag 2: sightseeing i Swoyambhunath, Kathmandu DurbarSquare, 
Boudhanath&Pashupatinath(historiske og hellige steder ) Dagen avsluttes med 
velkomstmiddag inkl nepalsk musikk, dans, mat(F/M). 

         

!  

Dag 3: transport fra Kathmandu til Dhading, overnatting 

CountryParadiseResort. (F/L/M)  

Dag 4: opphold i Dhading med bl a sol opp- og nedgang over Himalaiafjellene, 

besøk skole, 

kaffeplantasje og de lokale møteplassene ( vannbrønnene ) (F/L/M). 



Dag 5: avreise fra Dhading til Chitwan. Valgfritt spennende rafting for de som 
ønsker det på veien til Chitwan nasjonalpark. (F/L/M). Også her må vi ta opp 
påmelding. Dette kan absolutt anbefales. Er ikke inkludert i prisen. 

!  

Dag 6: Chitwan nasjonalpark hvor vi rir på elefanter og ser forskjellige ville dyr fra 
elefantryggen (F/L/M). Det blir videre en båttur på elven og dagen avsluttes med en 
jeepsafari 

          
    



Dag 7:fra Chitwan til Kurintar, hvor vi tar taubane opp til Manakamana som er en 
hellig by for hinduer og deretter til Pokhara. (F) 

Dag 8: Pokhara (F/L/M).Tett oppunder fantasiskesnedekte fjell. Muligheter for 
sightseeing, vandreturer og om ønskelig paragliding  

!  

Dag 9: fra Pokhara til Kathmandu (F) 

Dag 10: for de som ønsker vil det være mulig å ta en tidlig morgen mountainflight og 
på nært hold oppleve soloppgangen ved mt. Everest 
Etter frokost drar vi til den Unescobeskyttede bydel av Baktaphur. Deretter drar vi 
med buss opp til turens høysestepunkt ( ca 2000 m o h ). Her er ren og frisk luft 
med en fantastisk utsikt over store deler av Himalaia. I klart vær kan man faktisk se 
mt. Everest. Njut en fantastisk sunset og sunrise fra egen balkong. (F) 

Dag 11: time to 

say good bye. 

Tilbake til 

Kathmandu 

airport  



(F) (Frokost/

Lunch/Middag) 

Opphold Nepal inkluderer all transport landeveien, all overnatting, lokal guide hele 
turen, alle inngangsbilletter, skatter, frokost hver dag, 4 lunch, 5 middag. Drikke er ikke 

inkludert i prisen. 

Minimum 1 5  personer(dobbeltrom ): US $845 per person  
Tillegg for enkeltrom 125 US$ 

Visum ordnes ved ankomst på flyplassen og koster ca 25 US$  
Husk 2stk passbilde 
Flybilletten antas å  Ca 330 USD, dersom den kjøpes gjennom vår kontaktperson i 
Kathmandu. 
For å reise samlet og oppnå denne prisen må det settes en dato for påmelding 
avhengig av avreisetidspunktet. 

For å få et inntrykk av oppholdet på Country ParadiseResort anbefales å se 
videoen påYouTube: Ein mann og draumane hans, 
Det er også en rekke andre videoer påYouTube fra de stedene som vi tenker 
å besøke: Kathmandu, Chitwan og Phokara. 

Nepal og Himalaya har alltid hatt en sterk tiltrekningskraft på eventyrere. Landets 
spektakulære natur med daler, elver og skyhøye fjell lokker i dag stadig flere vanlige 
turister som nyter skjønnheten i et roligere tempo. I Katmandus gamle bydel er det et 
heftig og fargerikt folkeliv blant templer, gudeskulpturer, religiøse avbilder og 
eldgamle helligdommer. Hinduisme og buddhisme i en salig blanding. Hellige kuer og 
ungdom med mobil gir store kontraster. 
Våre reiser til Nepal har gitt oss minner for livet. 
Denne tiden av året er høysesong i Nepal. For å kunne reise som samlet gruppe vil 
det være en fordel å kunne gjøre reservasjon tidligst mulig. Dvs at påmelding bør 
være senest i slutten av november. Vi kan komme i den situasjon at det må settes 
tak på antall deltakere. 
Temperaturen er behagelig og svinger rundt 20 grader. Selv om vi omgir oss av fjell 
på over 8000 moh er vi hele tiden i lavlandet. Kathmandu ligger 1325 moh. Vi er 
ikke i noen tilfelle over 2100 moh. 

Fakta : 
Hovedstad. :Kathma
ndu (nærmere 1 mill  
innbyggere) 
Areal. :147.181 km2 
Hovedpråk. :Nepali 
Største religion. :Nepalerne finnes ikke fastlåste i deres religiøse uttrykk. 
Hovedreligionen er hinduisme blandet med buddhisme i varierende grad. 
Innbyggere : over 27 mill 
Tidsforskjell mellomThailand og Nepal er 1 time og 15 minutt. 

Nepal var et kongedømme, men kongen mistet i 2006 mesteparten av sin 
tradisjonelle makt. Navnet ble samme år endret fra Kongedømmet Nepal til bare 
Nepal. I desember 2007 ble det ved en avstemning i parlamentet avgjort at 
kongedømmet skal avskaffes og erstattes med republikk som styreform. Det første 



møtet i Nepals konstitusjonelle forsamling implementerte offisielt den deklarasjonen 
den 28. mai 2008. 

Langs grensen i nord ligger 10 av verdens 16 høyeste fjell. Mount Everest, lokalt 
kjent som 
Sagarmatha, ligger på grensen mellom Nepal og Kina. Sørgrensen er en lang, smal 
stripe på over 
80  mil som ligger i det flate Ganges-deltaet, stort sett under 200 meter over 
havet.Landet er blant de fattigste i verden. I følge internasjonal statistikk er 
forholdene for kvinner dårligst av alle land i Sør-Asia. 

G e
ogr
afi : 
Nepal sine grenser går motTibet i nord og India i sør. Nepal, som er et langt smalt 
land, ligger på kanten av det tibetanske platået i Himalaya. Derfor er landet fjellrikt, 
og flere av verdens høyeste fjell ligger i dette landet. 

P S 
! 
Turen er ikke organisert i regi av den svenske foreningen, men må betraktes som 
en venngjeng på tur. Det vil derfor også kunne være med personer som ikke er 
tilknyttet foreningen. 



!  

Rekkefølgene av aktivitetene kan bli endret, men alle aktivitetene blir gjennomført.

Som det vil fremgå av deltakeroversikten nederst er vi pr dato 24 personer  som ønsker å 
gjennomføre denne turen. Bra om dere sjekker listen og gir tilbakemelding dersom det er noen fel 
på denne. Navnene  på de som mangler ville også vært greit å få med.

Alt vil gjør i forbindelse med denne turen vil være et positivt bidrag til dette fattige landet som ble 
så hardt rammet etter jordskjelvet i 2015. 



På turen vi gjennomførte i 2015 hadde deltakende med en del brukte klær til fattige barn i 
landsbyen som vi skal besøke. Dersom noen av dere har tilgang på klær for barn mellom 0 - 10 år 
vil de bli godt mottatt i landsbyen. Kanskje et bilde ( picture ) av at ens barnebarns klær får fornyet 
bruk vil være et godt minne å ta med hjem fra turen.

Noen praktiske detaljer:

Turoperatør i Nepal: 

Nyttige ord og uttrykk: 

Læra dere forst som sist ordet Namaste ( betyr: jeg hilser det hellige i deg ). Brukes på 
samme måte som  Sawadee ka/krap med handflatene mot hverandre.  

Danibatt betyr det samme som kap con ka/krap. 

Valuta :  

Nepalsk pengeenhet er Rupi  

100  NOK =  1284 Rupi eller 100 Rupi er nesten NOK 8,- 

Det er mange ATM maskiner i både Kathmandu og Phokora. Ha noe USD i reserve. 
Oppholdet i Nepal betales også i dollar. 

Temperatur og bekledning: 

Gjennomsnittstemperaturen antas å ligge 5 grader lavere enn i Thailand. Det betyr at en 
lett jakke på kveldstid kan være lurt. Ellers gode fottøy for vandring ( promenad ). Det 
kan være bra å ta med regnskydd i tilfelle av regn Dette fås også kjøpt i Kathmandu. 

Visum : 

Vi ordner skjema for visum på vei mot Kathmandu. Alle må ta med 2 passbilder. Visumet 
koster 25 USD og innvilges på flyplassen i Kathmandu. Varighet 15 dager. 

Shopping : 



Vår erfaring er at mange kjøper varm-, regn- og vindmotstandig bekledning av kjente 
merkevarer. PS det meste er fake, men ser bra ut og funker. Ellers mye billige 
strikkevarer i ull. 

Høyder: 

Både Kathmandu og Country Paradise ligger lavere enn 1400 moh. Dette er nok det 
høyeste vi beveger oss til fots til tross for at noen av  fjellene rundt oss er over 8000 
moh. Siste natten tilbringes på 2000 moh, men da er vi allerede godt akklimatisert. 

Mat og drikke: 

Nasjonalretten er dalbhatt. En suppe bestående av kokt ris, gronnsaker og linsesuppe 
iblandet spennende krydder.  

Nasjonaldrikken er raksi og smaker som en dårlig norskprodusert hjemmebrent. Til tross 
for at den er kåret til en blandt verdens 50 beste drinker. Smak og behag 

Praktiske saker: 

- Pakk eventuelle medisiner i handbaggasje. 

- Ta med lommelykt/ficklampa ( ustabil stromforsyning ) 

- Toalettpapir, kan mangle enkelte steder 

- Sjekk vaksinasjonsbehovet  

- Husk reiseforsikring 

Transport til/fra flyplass BKK : 

Vi staser på å etablere en fellestransport fra Hua Hin til og fra Bangkok. 

Så snart vi får bekreftet prisen på billettene for flygturen til Kathmandu vil 
reservasjonen starte ved å innbetale til vår kontakt i Nepal. 

Dette kommer vi tilbake til om en stund. 

Torulv 



Deltakere reise Nepal Oktober 2016

Navn : epost: tlf thai

Anne- Marie og Henrik Nybom amy.nybom@gmail.com / nybom.henrik@gmail.com

Margareta Olson margaretaolson@gmail.com

Katarina + 2 katarinab1@hotmail.com

Magnus + 1 magnus.fergin@tele2.se

Erik + 1 erik.bonn@telia.com

Kitty og Lars Gullstrand kitty_gullstrand@hotmail.com

Barbro Rehnberg og Per Damberg barbro.renberg@gmail.com  perdams1@gmail.com

Agneta og Tommy agneta.leonhard@gmail.com

Ines og Hans inez.nordenstrom@home.se

Anncristin Lanta og Jan Stoitz ancilanta@gmail.com

Astrid og Lennart Berg janlennartberg@hotmail.com

Eli og Torulv Fjelde torulv.fjelde@lyse.net
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