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21 oktober. Dag 1
Vår resa till Nepal startade 11.00 vid klocktornet i Hua Hin. Resan skulle vara i 11 dagar. Med på 
resan var 12 svenskar och 5 norrmän.På kvällen samma dag anlände vi till Katmandu där vi tog in 
på hotell Malla i stadsdelen Thamel. 

Vår resrutt  i Nepal startade med en dag i Katmandu för att sedan fortsätta till nationalparken 
Chitwan. I Chitwan ägnade vi en dag åt safari i parken. Efter ytterligare en resdag kom vi till 
Pokhara där vi stannade en dag för att se solen gå upp över Himalaya och se staden och dess 
omgivningar. Från Pokhara åkte vi till Dhading och Paradise Resort. Slutligen efter en dag i 
Dhading återvände vi till Katmandu där vi avslutade med en flygning över Himalaya.



22 oktober. Sightseeing Katmandu
Swayambhunath

Dagen började med sightseeing i Katmandu. Först att besöka var Swayambhunath även kallat aptemplet, en 
stupa som är speciell för Katmandudalens arkitektur. Den vitkalkade kupolen är krönt med en förgylld spira, 
varifrån Buddhas ögon ser ut över Katmandudalen i  fyra riktningar.



Utsikt över Katmandu

En av trapporna upp till templetHariti templet

En av många apor



Durbar Square
Durbar square är ett stort tempelområde i Katmandu som blev mycket svårt skadat under jordbävningen 2015. 
Många tempel förstördes helt. Några kommer så småningom att rekonstrueras men Durbar Square kommer 
troligtvis aldrig att återfå sin forna glans. Några av templen vi besökte.

● Kumari Bahal.

Här bor  Kumari,  flickan som är vald för att vara stadens levande gudinna tills hon når puberteten för 
att sedan återgå till att vara en normal dödlig. 

● Maju Deval templet. 

Byggt 1690 av kung Bhupatindra Malla. Templet blev totalförstört under jordbävningen, endast den 
trappstegsformade grunden återstår. Templet är även känt som hippie-templet, här brukade hippies sitta 
och röka på den tiden det begav sig.

● Jagannath templet. 

Känt för sniderier med erotiska motiv. Templet är från Malla-perioden 1500-1600 talet.

Kumari Bahal

Resterna av Maju Deval (Hippie templet)



Jagannath Templet

Jagannath Templet, sidobyggnad

Gaddhi Baithak, del av Hanuman Dhoka

Kumari Bahal, innergården Helig man (med kulmage och 
vigselring ???)



Hanuman Dhoka, kungliga palatset
Palatset grundlades under Licchavi-perioden, 300-700 talet. Palatset fick sitt namn Hanuman Dhoka efter 
apguden Hanuman. Under kung Pratab Malla på 1600-talet genomgick palatset en avsevärd utbyggnad. Palatset
omfattade ursprungligen 35 innergårdar, dessa dessimerades till nuvarande 10 innegårdar efter jordbävningen 
1934. Nasal Chowk den stora innergården byggdes under Malla perioden och användes för kröningar. Den sista 
kröningen ägde rum här 2001 då kung Gyanendra kröntes. Monarkin i Nepal avskaffades 2006 efter en 
omröstning i parlamentet. Hanuman Dhoka skadades svårt under jordbävningen 2015 och var stängt i ett helt år.
Palatset innehåller fortfarande en del värdefulla artefakter och bevakas med väpnade vakter.

 

Palatsvakt Narsingha, Vishnu i en lejon-
människa inkarnation

Från utsidan

Nasal Chowk mot norrNasal Chowk mot söder



Basantapur Tornet Nedfallna sniderier Värdefulla artefakter

Stödpelare till tornet utmärks av erotiska sniderier



Bodhnath
Bodhnath är Asiens största stupa. Stupan besöks dagligen av tusentals pilgrimmer som gör en kora, en rituell 
vandring ett varv runt domen.  

Längs gränderna runt stupan finns munkförsamlingar och hantverksverkstäder som tillverkar ceremonihorn, 
trummor, och andra utensilier nödvändiga för den buddistiska kulturen. Huvuddelen av befolkningen i 
Bodhnath är ättlingar till tibetanska flyktingar som flydde från Kina efter 1959. Det här är en av få platser i 
världen där Tibetansk buddistkultur är tillgänglig och oreglerad.

Historiskt var stupan en viktig länk i handelsrutten mellan Lhasa i Tibet och Katmandu. Tibetanska handelsmän
bad här för en säker resa med sina jakar genom bergspassen i Himalaya. 

Stupan blev lindrigt skadad under jordbävningen 2015 och en del reparationsarbete pågår fortfarande.



Pashupatinath det hinduiska krematoriet i Katmandu.
Pashupatinath är Nepals motsvarighet till Benares och den heliga floden Ganges. Kremeringsplatsen utmärks av
stenavsatser på sidorna av den heliga floden Bagmati. Kremereringen utförs på västbanken där även 
Pashupatinath templet ligger. Västbanken och templet får bara besökas av troende hinduer. På östbanken ligger 
en rad med Shivatempel. Dessa enrumstempel innehåller en lingam yoni staty, en fallosymbol placerad i en 
vulvasymbol mao symbol för fruktbarhet. Dessa tempel används som natthärberge av pilgrimer och heliga män.

Vördnadsfulla åskådare 
nedanför raden av Shivatempel.

Pashupatinath templet.

Efter kremeringen strös askan i Bagmati floden.

Varje Shiva tempel innehåller en
lingam yoni staty.

Stenavsatserna som bildar krematorieplatsen.Den heliga Bagmati floden



23 oktober. Buss mot Chitwan naturreservat.
Avfärd från hotell Malla 08.00 på morgonen. Det var långa köer i båda riktningarna till från Katmandu. Vägen 
till Chitwan var under utbyggnad så vi fick göra uppehåll p.g.a. vägarbete. Vi blev försenade totalt några 
timmar och kom fram vid solnedgången till Tigerland Safari Resort alldeles utanför Chitwan reservatet.

Bussen vi reste med.Buffeltransport

I väntan på att vägen ska bli framkomlig igen.

Långa köer in mot Katmandu. Ganska typisk lastbil.

Vacker utsikt medan vi väntade.



24 oktober. Safari i Chitwan nationalpark
Chitwan National Park 'Heart of the jungle'. Chitwan blev nationalpark 1973. Parken är 932 
kvadratkilometer stor och gränsar till Indien i söder. Chitwan är känd som ett av Asiens bästa 
naturreservat för att skåda vilda djur. Chitwans 'big five' är enhornig noshörning, asiatisk elefant, 
bengalisk tiger, gavial krokodil och kragbjörn. 

Dagen startade med elefantsafari, vi startade  kl 6 på morgonen. Dimman låg tät över området. Vi var 4 
personer på varje elefant som klafsade fram genom det lite träskartade området. Vi fick se noshörningar, 
apor, fåglar.

Föreläsning om elefanter

Matning med elefantgodis Inför elefantsafarin på morgonen

Elefantsafari i tidig morgon Enhornad noshörning

Tigerland Safari Resort



Jeepsafari Chitwan
Efter lunch fortsatte vi med jeepsafari inne i  reservatet. Vi åkte i två jeepar. Vi var bland de första besökarna 
som fick uppleva detta i parken. Det märktes genom att vägen på flera ställen var blockerad av nedfallna träd. 
Vi såg några hjortar och noshörningar. Det finns även  tiger i parken, vi såg inga levande tigrar då det är ytterst 
ovanligt och i princip omöjligt om man färdas i en bullrande jeep. Dock observerades fotavtryck av tiger.

Fågelskådartorn

Hinder på vägen

Enhornad noshörning i träsket

Ofrivilligt stopp

Träsk omgivet av elefantgräs



Båtsafari Chitwan.
Jeepsafarin avslutades med en båttur i solnedgången. Vi åkte i två båtar på floden som gränsar till reservatet. På 
stranden såg vi fåglar och krokodiler.



25 oktober. Resa till Pokhara via Manakamana templet.
Manakamana templet är ett av de viktigaste hinduiska templen i mellan-bergen. Templet är från 1600-talet men 
blev totalförstört under jordbävningen. Templet håller f.n. på att rekonstrueras från grunden. Pilgrimer besöker 
templet för att utföra ett rituellt offer av en get,höna eller duva i hopp om lycka och välgång. För att nå templet 
finns det numera en kabinbana. En kabin är speciellt reserverad för getter som ska offras.

Templet före jordbävningen

Templet under rekonstruktion. Bränning av svastika. Den hinduiska svastikan är
en symbol för lycka och välgång.

Pilgrimer

Kabinbanan

Heliga män



26 oktober. Pokhara, soluppgång över bergsmassivet Annapurna. 
Pokara är Nepals näst största stad  och är belägen vid stranden av sjön Phewa Tal, Nepals andra största 
sjö. Från staden syns det mäktiga Annapurna massivet med högsta toppen 8091 möh. Annapurna är 
världens tionde högsta berg. Likaledes ett av världens farligaste berg, 130 personer har nått toppen 53 har 
försökt och omkommit. Högsta toppen bestegs för första gången 1950 och det var första gången ett berg 
över 8000 m bestegs.

Pokhara fungerar som utgångspunkt för för vandring nedanför Annapurna massivet och bortom. Pokhara 
har även blivit ett centrum för äventyrsturism. Den växande turistindustrin gör att det finns ett rikt utbud 
av hotell, restauranger och affärer. 

Dagen började med avfärd 05:00 från hotellet till en utsiktspunkt för att beskåda soluppgången över 
Pokhara och Annapurna massivet.

Annapurna II, 7937 m Annapurna III, 7555 m

Annapurna I, 8091 mSoluppgång över Pokhara mot Annapurna

Annapurna massivet Vy mot sjön Phewa Tal



Pokhara, gamla vandringsleden
Efter att ha bevittnat soluppgången över bergsmasivet Annapurna återvände vi till Pokhara till fots efter den 
gamla vandringsleden. En mycket vacker led.

Utsikt mot sjön Phewa Tal Lättgånget i början

Njuter av utsikten. I blått i mitten Torulv Fjelde 
vår förträfflige reseledare.

Återblick mot Annapurna

Stundtals trappor Utsikt mot World Peace Pagoda Nästan nere



26 oktober. Mot Dhading och Paradise Resort
Efter att ha startat 08:00 från Pokhara kom vi fram till Dhading och Paradise Resort på efermiddagen.
Paradise Resort är en kaffeplantage och en enkel hill-resort. Plantagen är på 45 hektar och odlingen är helt 
ekologisk. Det ekologiska kretsloppet fullbordas genom att hålla kor och getter som ger gödsel. Paradise Resort
ägs och drivs av Mr Bharat som också äger resebyrån i Kadmandu som vi reste med. Två av hans bröder arbetar
på resebyrån varav den ena Mr Puru var vår guide på resan. Mr Bharat äger och driver även en privatskola i 
närheten av Paradise Resort.

Rostning av kaffebönorStugorna lottades ut. Vår stuga 
hade badrum, de flesta var utan 
medan några fick nöja sig med 
tält.

Det var blomstertid i Dhading

Bharat håller en föreläsning om kaffe.Adjö till Pokhara och Annapurna



27 oktober. Paradise Resort
Tidig morgon på Paradise Resort för att sedan besöka Mr Bharats privatskola. 

Soluppgång i Paradise Resort Soluppgång över Ganesh Himal

Bharat och hans getter Ganesh Himal På väg till skolan passerade vi 
ett tvättställe

Utsikt ner i dalenParadise Resort



På väg till skolan Lektionssal i skolan

Dansuppvisning av eleverna i 
skolan

Mödosam vandring uppför 
tillbaka till Paradise Resort

Skördning av honung, Paradise 
Resort

Puru vår guide tar de sista stapplande stegen uppför till resorten



29 oktober. Från Paradise Resort mot Katmandu
Avresan från Paradise Resort började med en 9 km vandring utför berget (frivillig). Därefter anslöt vår vanliga 
buss för vidare transport till Katmandu. På vägen stannade vi för att fotvandra på en kabelbro över floden 
Trisuli.

 



30 oktober. Katmandu stadsdelen Thamel.
Hotell Malla som vi bodde på i Katmandu låg i stadsdelen Thamel. Thamel är ett populärt tillhåll för s.k 
backpackers men håller på att transformera till ett mer exclusivt turistande. Det finns ett rikt utbud på hotell, 
restauranger och affärer. Ett typiskt inslag i stadsbilden är cykeldrivna rickshaws som vi bara såg i den här 
delen av Katmandu.

 

Lokalt slakteri

Tvätteri



30 oktober. Katmandu flyg över Himalaya.
Flyg över Himalaya. Vi startade från hotellet 05:30 på morgonen. Flyget skulle avgå 06:30 men blev en timme 
försenat. Soluppgången över Himalaya gick vi därför miste om.

Mount Everest från cockpit

Mount Everest, rakt ovanför virveldämparen.

Förväntansfulla passagerareKärran som tog oss upp


