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10-daagse    “   Spirituele    Reis”   
     

Nepal   
 
 

     
 

 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Positive    Business    Travels organiseert een    unieke    reis    naar    Nepal    die    in    het    teken    staat    van   
 rust    en    spiritualiteit.    Het    doel    van    de    reis    is    om    tot    rust    te    komen,    te    genieten    van    wat    Nepal   
 te    bieden    heeft    op    het    gebied    van    spiritualiteit    en    uiteraard    om    de    Nepalese    cultuur    te   
 snuiven    en    historie    te    ontdekken.     
     
10-    daagse    reis    inclusief;     
-   Retourvlucht;    Amsterdam    -    Kathmandu     
-   Transfer    van    en    naar    vliegveld     
-   9    nachten    4*    hotel    (2    pk)        
-   Transfer    tijdens    verblijf     
-   10    x   Diner     
-   7    x   Ontbijt     
-   2    x    Lunch     
-   1    X    Fles    wijn,    1    x    bier,    1    x    water     
-   4    x    Activiteit     
     
     

Programma   
     
Dag    01:    Aankomst    Kathmandu    (Hotel*****    Yak    n    Yeti,    Annapurna    of    Woodlands)     
Als  u    aangekomen    bent    bij    de    luchthaven    van    Kathmandu    wordt    u    naar    een    hotel    gebracht.   
 Overnachting    in    hotel,    inclusief    welkomstdiner    in    Garden    of    Dreams        
     
Dag    02:    Kathmandu    Tour    en    Bhaktapur     

Traditioneel  Nepalees    ontbijt.     
Een  uitgebreide    rondleiding    inclusief;     

•   De  Pashupatinath    Tempel.    Gelegen    aan    de    rand    van    de     
heilige  Bagmati    rivier,    de    Pashupatinath    tempel    is    de     
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heilige  tempel    voor    de    hindoe-toegewijde,    gewijd    aan    heer    Shiva.        
• Durbar  Square    en    Swayambhunath    beter    bekend    als    de    apen    tempel,    deze    staat   

 bekend    als    's    werelds    oudste    kolossale    boeddhistische    bouwwerk,    ook    wel    een   
 stoepa    genoemd,    dat    waarschijnlijk    meer    dan    2000    jaar    oud    is.     

•   Kathmandu  Durbar    Square    een    historisch    paleis    van    Nepal.    Daar    krijgen    we    de    Kumari     
tempel  te    zien.    De    Kumari    is    een    levende    Godin,    ze    woont    in    het    lichaam    van    een     
jong  meisje.     

•   De  Kasthamandap    tempel     
's  Middags    rijden    we    naar    Bhaktapur,    vaak    aangeduid    als    stad    van    toegewijde,    dat    rijk    is    aan   
 fascinerende    architectonische    tempels    en    heiligdommen    zoals    Lion    gate,    Golden    Gate,    en    het   
 paleis    van    55    ramen.     
Diner  in    Kathmandu    en    overnachting     
     
Dag    03:    Pokhara     
Traditioneel  Nepalees    ontbijt.   
 Bus    naar    Pokhara     

• Pokhara    is    een    stad    met    ongeveer    200.000    inwoners    in    centraal-Nepal.    Het    is    de   
 hoofdstad    van    het    district    Kaski.    De    stad    is    een    van    de    meest    populaire    toeristische   
 bestemmingen    van    Nepal.    De    stad    biedt    een    combinatie    van    natuur    en    cultuur.    Het    is   
 onder    andere    het    vertrekpunt    voor    de    tochten    naar    de    bergen    van    de    Annapurna.        

Overnachting  en    diner     
     
Dag    4:    Pokhara     
Traditioneel  Nepalees    ontbijt.     
Varen  op    het    Phewa    meer    naar    de    Barahi    Bhawani    tempel    in    het    midden    van    het    meer.   
 World    Peace    Pagoda     

• De  Peace    Pagoda    is    een    boeddhistische    stoepa    ontworpen    voor    mensen    van    alle   
 rassen    en    geloofsovertuigingen,    om    ze    te    helpen    zich    te    verenigen    in    hun    zoektocht   
 naar    vrede    in    de    wereld.        

Optie:  beauty    middag    of    parasailing       
 Diner     
dag  5:    Jeep    Nayapul    –    Birethanti     
Ontbijt    in    Birethanti                                                                                                                                                                                                                                  
3  uur    wandelen        
Lunch  in    Tirkhedhunga    (2    uur)        

•   In  de    buurt    van    Tirkhedhunga    is    een     
prachtige  waterval.     

2.5    uur    Ulleri     

• Ulleri  is    een    mooi    Magar    dorp.    Magar    is    een   
 kaste,    en    in    dat    dorp    wonen    dus    mensen    uit   
 deze    kaste.     

Overnachting  en    diner        
     
Dag    6:     
Traditioneel  Nepalees    ontbijt.   
 Lunch     
Ghorepani  overnachten    en    dineren        

•   Het    hoogste    punt    van    Ghorepani    is    ‘Poon    Hill’     
van  3210m.    Vanaf    hier    heeft    u    een    prachtig     
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Dag    7:     

zicht    op    de    zonsopkomst.     
    

Ochtend  4.30     
Spullen  niet    meenemen!                                                                                                                                                                                                        
 Ghorepani     
Lunch  Banthatti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Overnachting    in    Tadapani    en    diner                                                                                                                                                                            
Dag    8:       
Ontbijt    Ghandruk        

•   Ghandruk  is    een    populaire    plek    voor    wandelingen    in    de    Annapurna    range    van    Nepal.   
 Lunch    in    Kahun     
Birethanti  aankomst    ongeveer    16:00    uur        
Jeep  naar    Pokhara            
 Diner    en    cultureel    feest     
Overnachting  Pokhara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     
Dag    9:    Pokhara     
Traditioneel  Nepalees    ontbijt.     
Vrije  tijd                                                                                                                                                                                                                          
 Diner    en    overnachting     
     
Dag    10:     
Traditioneel  Nepalees    ontbijt.     
De  laatste    dag    is    aangebroken,    met    een    busje    wordt    u    teruggebracht    naar    het    vliegveld    en     
vliegt    u    weer    terug    naar    Amsterdam.     
     

Einde  Programma       
     
     
PRIJS:  vanaf    EUR    1642,-    P.P.     
                                                         
     
Overige  info     

Reserveringskosten    €35,-    per    boeking     

     
Voor  meer    informatie    neemt    u    contact    op    met    Natasha    Nordin       

 Tel:    010-7860313    /  0641824357     

Email:  nnordin@pbe.nl     
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