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                           Rondreizen Nepal - Babai Nepal – 21 dagen – NR.03 
 

     
 

 

Startdata : iedere dag mogelijk binnen de beste reistijd 

Beste reistijd  : maart / april / mei / oktober / november  

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een unieke rondreis door Nepal. Met het accent op natuur en locale cultuur. Zo ontdek je 

tijdens een vijfdaagse rafttocht de ongerepte Babai Valley in het oosten van het Bardiya 

National Park. Je vaart hier door jungle, savannes en moerasgebieden met de Churiya Hills op 

de achtergrond. Het is een paradijs voor natuurliefhebbers. Je overnacht tijdens de rafttocht in 

tenten midden in de ongerepte natuur. Er gaat een ervaren safarigids met je mee. Ook bezoek 

je de mooiste bezienswaardigheden van Kathmandu, zie je de historische koningsstad Patan en 

loop je de gave trekking naar het Mardi Himal Basecamp, dwárs door de Himalaya. 

 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D = inclusief diner 

 

Dag 1: Aankomst Kathmandu  

 

Ontvangst op het vliegveld van Kathmandu. Je chauffeur staat bij de uitgang van het vliegveld 

en heeft je naam op een bordje staan zodat je hem eenvoudig herkent. Je wordt naar je hotel 

gebracht waar je kunt bijkomen van de vliegreis. In het hotel word je opgewacht door een 

medewerker van ons lokale kantoor. Hij heet je welkom in Nepal en zal je een korte uitleg 

geven over het reisprogramma. Als je vragen hebt kun je deze stellen. 

 

Je hotel ligt in de kleurrijke Tibetaanse wijk van Kathmandu. De smalle straatjes, de vele 

tempels en kloosters, de mystieke sfeer, de bekende Bouddhnath stupa en het tempel-complex 

van Pashupathinath maken het verblijf hier tot een bijzondere ervaring. Het is leuk om aan het 

einde van de middag naar de stupa te gaan. Vele Tibetanen lopen dan, vaak nog in traditionele 

kledij en met draaiende gebedsmolens in de hand, hun kora’s rond de stupa.  

 

Dag 2: Kathmandu (O) 

 

Vandaag kun je op eigen gelegenheid van Kathmandu genieten of een excursie boeken: 

 

Optioneel 1: Vliegtocht over de Himalaya (richting Mount Everest) 

 

Een vlucht over de Himalaya is een absolute aanrader voor iedereen die de ontzagwekkende 

pieken van de hoogste bergen van de wereld van dichtbij wil zien. Vanuit Kathmandu vertrekt  

in de vroege ochtend een rondvlucht over 'het dak van de wereld' waaronder Mount Everest. 

De duur van de rondvlucht is ongeveer 1 uur. Tijdens de vlucht heeft iedereen een zitplaats 

aan het raam. Je bent dus zeker van een adembenemende belevenis. Prijs inclusief vlucht en 

vervoer hotel-vliegveld-hotel. 

 

Optioneel 2: Excursie Highlights Kathmandu 

 

In de ochtend word je opgehaald met een auto en laat een gids je de drie meest bijzondere 

bezienswaardigheden van Kathmandu zien. Prijs inclusief gids en vervoer, exclusief entree. 

 

http://www.nativetravel.nl/
mailto:info@nativetravel.nl


NativeTravel  Web: www.nativetravel.nl  Mail: info@nativetravel.nl  Bel: (+31) (0)6 2638 6203 

      
 

 

Swayambhunath is de oudste boeddhistische tempel van Kathmandu. De tempel wordt ook wel 

de apentempel genoemd omdat er veel apen rondlopen (pas goed op je spullen: de apen zijn  

vliegensvlug in het weggrissen van je camera of tas). Het is een flinke maar mooie klim naar  

boven als je via de uitgesleten trap naar de tempel loopt. Als je geen zin hebt om de 365 

treden te trotseren kun je je ook met de auto naar boven laten brengen. Bij aankomst in het  

tempelcomplex zul je een grote bedrijvigheid aantreffen; monniken, mensen die offer-gaven 

brengen of gebeden prevelen, bedelaars én heel veel apen. Het tempelcomplex zelf is een 

kleurrijk geheel van tientallen stupa’s, gebedsvlaggetjes en offerbeelden. Vanaf de tempel heb 

je een prachtig uitzicht over Kathmandu, de vallei en de besneeuwde toppen van de Himalaya. 

 

Pashupathinath is een uitgestrekt tempelcomplex langs de heilige Bagmati rivier. Hindoes  

vereren hier de god Shiva in zijn gedaante van Pashupati (god van de dieren), een oude 

Indiase cultus die voornamelijk in Nepal voorkomt. De god Pashupati is de officiële beschermer 

van het land. In Pashuphatinath vinden doorlopend lijkverbrandingen plaats. Hindoe’s geloven 

dat mensen die bij de tempel gecremeerd worden de cyclus van samsara (wedergeboorte) 

doorbreken. Ze gaan dan na hun dood rechtstreeks naar het hiernamaals en hoeven niet meer 

te reïncarneren. De rivier is ernstig vervuild, maar voor de vele gelovigen vormt dit geen enkel 

bezwaar om zich onder te dompelen in het water of van het rivierwater te drinken. Niet-

hindoes worden niet toegelaten in het tempelcomplex, maar vanaf de heuvel tegenover de 

tempel heb je een uitstekend zicht op de tempels en de rituele bad- en crematieplaatsen.  

 

Bij Pashupatinath vind je 'heilige mannen', saddhu’s genoemd. Saddhu's zijn rondtrekkende 

Hindoes die het kastenstelsel en de normale gebruiken hebben afgezworen en bedelen om in 

hun dagelijkse bestaan te voorzien. Ze zijn zeer extravagant uitgedost; ze dragen oranje 

gewaden of lopen vrijwel naakt rond, wrijven zich in met de asresten van de crematieplaatsen, 

beschilderen hun lichaam en hebben vaak hele lange rastaharen. 

 

Bouddhnath is de grootste Tibetaans-boeddhistische stupa van Nepal. De Bouddnath is 

indrukwekkend en mystiek. De grote ogen van de bouddha kijken je overal rond de stupa 

doordringend aan. In dit deel van de stad hebben zich, sinds de Chinese inval in hun land, veel 

Tibetanen gevestigd. Er komen dan ook vele Tibetaanse pelgrims naar Bouddhnath toe. Ze 

lopen hier hun dagelijkse gebedsronde’s (kora’s) om de stupa. En om hun gebeden extra 

kracht bij te zetten laten ze gebedsmolens draaien en worden er boterkaarsjes aangestoken.  

 

Dag 3: Kathmandu naar Pokhara (O) 

 

Je wordt naar het busstation gebracht voor de reis per toeristenbus naar Pokhara. De busreis 

duurt ongeveer 7 uren. Je rijdt door een prachtig landschap met bergen, valleien, rijstvelden 

en jungle. Onderweg kom je door diverse dorpjes. Aangekomen in Pokhara reis je op eigen 

gelegenheid naar je hotel (lopend of per taxi). Pokhara is een relaxed stadje en ligt aan een 

mooi meer. Bij helder weer heb je een schitterend uitzicht op de besneeuwde pieken van de 

Annapurna’s en de Dhaulagiri.  

 

NB: je kunt er ook voor kiezen om per binnenlandse vlucht van Kathmandu naar Pokhara te 

vliegen. Ook vervoer per privé-auto is mogelijk. Meerprijs op aanvraag. 

 

Optioneel 3: Rafting Trisuli River (halve dag inclusief lunch) 

 

Je wordt naar de bus gebracht die je naar Chauraundi, het startpunt voor de rafting brengt. In 

Chauraundi kun je je omkleden. Het enige wat je tijdens de rafting nodig hebt is een korte 

broek, shirt, gympen en zonnebrand-crème. Kostbaarheden (geld, paspoort, camera, etc) gaan 
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mee aan boord in een waterdicht tonnetje. Je overige bagage wordt naar het eindpunt van de 

rafting vervoerd waar je het weer kunt oppikken.  

 

Als eerste krijg je een instructie over het raften en hijs je jezelf in een zwemvest. Vervolgens 

stap je, samen met je instructeur en mederafters, in de rubber raft en roei je de rivier af. Een 

nat pak is niet uitgesloten! De Trisuli heeft een aantal stevige klasse drie rapids. Er zijn ook 

stukken waar het relaxed drijven is en je kunt genieten van het uitzicht op de afgelegen dalen, 

rotskloven en dorpjes langs de rivier. Van het peddelen krijg je best trek, vandaar dat je na 

een poosje aanlegt op een zandstrand. De rafts worden op het droge gehaald en de crew gaat 

aan de slag met de voorbereidingen voor de lunch. Nu je weer vaste grond onder je voeten 

hebt kun je rustig om je heen kijken en genieten van de omgeving. Na de lunch stap je weer in 

de raft, op weg naar de volgende stroomversnellingen. Zó gaaf! 

  

De rafting eindigt in Mugling. Hier kun je je afspoelen, je bagage afhalen en moe maar voldaan 

op de bus stappen voor het vervolg van je reis naar Pokhara. Aangekomen in Pokhara reis je 

op eigen gelegenheid naar je hotel (lopend of per taxi). 

 

Dag 4: Pokhara naar Kande (1770m) en trekking naar Pitam Deurali (2142m) (O) 

 

Reistijd: ca. 1 uur 

Wandeluren: ca. 4 

 

Start Mardi Himal Trekking: Een nieuwe trekking van de gebaande paden, door de prachtige 

omgeving van de Mardi Himal. Je wandelt door groene jungle, woest gebergte, afgelegen 

dorpjes met bijzondere culturen en hebt onderweg magnifieke uitzichten over de hoge 

bergpieken van o.a. de Mardi Himal (5587m), Machhapuchre (6993m), Annapurna South 

(8091m), Dhaulagiri (8167m) en de Hiunchuli (6441m). De trekking brengt je naar het Mardi 

Himal basiskamp op 4500m hoogte. 

 

Je gids haalt je op bij je hotel. Na een korte rit over het platteland van Nepal kom je aan bij 

Kande, het startpunt voor de trekking. Je trekt door een prachtig groen subtropisch landschap 

met jungle en kleine dorpjes. Pothana is een ideale plek voor een lunch stop. Je hebt hier met 

helder weer een geweldig uitzicht op de Machhapuchhare, de berg met de ‘vissenstaart’ 

(machha betekent ‘fish’ en puchhare ‘tail’). Je volgt eerst nog even de klassieke Annapurna-

route maar buigt dan af in oostelijke richting. Vanaf Pothana is het nog een uurtje omhoog 

naar Pitam Deurali. 

 

Dag 5: Pitam Deurali via Dund Kharka (2550m) naar Forest Camp (2600m) 

 

Wandeluren: ca. 5  

 

Vandaag wandel je door sandelhout- en rhododendronbossen afgewisseld met terrasvelden. De 

route gaat voortdurend omhoog en weer naar beneden. Met helder weer heb je een magnifiek 

uitzicht over de hoge Himalaya’s. Je loopt langs Dund Kharka en overnacht in het Forest Camp. 

 

De etnische bewoners van deze streek zijn de Gurung en de Thakali. De Thakali-stam bestaat 

uit vier groepen, ieder met hun eigen totemdier. De Thakali trouwen alleen binnen hun eigen 

stam maar dit moet dan wel iemand zijn met een ander totemdier. De Gurung, ook wel Tamu 

genoemd, staan bekend om hun uitstekende vechtkunst en discipline. Ze hadden veel aanzien 

in o.a. het Brits-Indiase leger.  

 

Dag 6: Forest Camp naar Low Camp (2970m) 
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Wandeluren: ca. 3 tot 4 

 

Je klimt geleidelijk omhoog door rododendronbossen en volgt de bergkam. Er is onderweg een 

grote variëteit aan bloemen en planten te zien. Zoals heerlijk geurende Daphne-bloemen, 

boomvarens en orchideeën. Ook de wilde cannabis komt hier voor. Je kunt genieten van een 

dichtbij uitzicht over de Fishtail, de Mardi Himal en de vallei richting het zuiden.  

 

Dag 7: Low Camp naar High Camp (3550m) 

 

Wandeluren: ca. 3  

 

De trekking klimt verder langs de bergkam richting Mardi Himal en de Fishtail. Je laat vandaag 

de boomgrens definitief achter je en komt in het ruigere hooggebergte terecht. De met sneeuw 

bedekte pieken van de Annapurna South, Hiunchuli en de Macchapuchhare verschijnen boven 

de diepe vallei aan de andere kant. Je overnacht in het High Camp, waar je boven de wolken 

bent en nóg dichter bij de adembenemend hoge pieken van de Himalaya.  

 

Dag 8: High Camp naar Mardi Himal Base Camp en terug naar High Camp (3550m)  

 

Wandeluren: ca. 5 tot 6 

 

Vroeg in de morgen klim je in een rustig tempo naar het Mardi Himal Base Camp. Je hebt een 

pittige dag voor de boeg, maar zeker de moeite waard! Bij aankomst in het Mardi Himal Base 

Camp (4500m) kun je genieten van een gewéldig uitzicht op de hoge bergpieken. Dichterbij 

deze kolossen dan hier kun je tijdens een trektocht door Nepal niet komen. Hierna wandel je 

terug naar beneden richting High Camp. 

 

Dag 9: Trekking van High Camp naar Sidhing (1700m)  

 

Wandeluren: ca. 5 

 

Na het ontbijt loop je steil omlaag door rhododendron- en esdoornbossen richting de 

permanente nederzetting Sidhing. Het dorp ligt op de kruising van de oostelijke en westelijke 

route naar Mardi Himal. 

 

Dag 10: Trekking van Sidhing via Ghalel naar Lwang (1500m) 

 

Wandeluren: ca. 4 

 

Je daalt af naar Ghalel. Vanaf hier gaat de trail weer omhoog naar  Lwang, de eindbestemming 

voor vandaag. Lwang is een pittoresk dorpje. De locals zijn een mengelmoes van Gurung, 

Chettri, Newari, Ghale en Brahmin. Ieder met hun eigen gewoonten en tradities. Lwang is 

‘beroemd’ om haar organische thee. Rondom het dorp zie je de theevelden liggen.  

 

Dag 11: Trekking naar Khande (1770) en reis terug naar Pokhara 

 

Wandeluren: ca. 3,5  

Reistijd: ca. 0,5 uur 

 

Je trekt vandaag, via een andere route dan de heenweg naar Pothana. Vergeet niet om hier 

een laatste blik te werpen op de magnifieke Macchapuchhare. In Kande staat een auto voor je 

klaar en word je naar Pokhara gebracht waar je kunt nagenieten van de trekking.  
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Dag 12: Pokhara (O) 

 

Je kunt op eigen gelegenheid van Pokhara en omgeving genieten. Sta bijvoorbeeld vroeg op 

om vanaf het uitzichtspunt bij Peace Pagoda van de zonsopkomst over de Himalaya’s te 

genieten. Misschien vind je het fijn om een terrasje te pakken, een roeiboot te huren voor een 

tochtje over het meer, op de fiets te stappen, jezelf te verwennen met een ayurvedische 

massage, de Tibetaanse townships te verkennen of de zipp-liner te nemen? Ook leuk is een 

bezoek aan Old Bazaar, de oude wijk van Pokhara. 

 

Optioneel 4: Paragliding (met dvd-opname) 

 

Je wordt ’s ochtends opgehaald bij je hotel en naar Sarangkot gebracht voor de paragliding. 

Samen met je para-gids spring je de berg af en zweef je ca. 30 minuten lang door de lucht.  

Van boven heb je bij helder weer een magnifiek uitzicht op de Himalaya’s, een sensationele 

belevenis. Na afloop krijg je een dvd mee met daarop de opnamen van je vlucht! 

 

Optioneel 5: Ayurveda Wellness behandeling  

 

Ayurveda is de oudste gezondheidsleer die we kennen, gebaseerd op de geneeskracht van 

natuurlijke ingrediënten. Het gaat uit van het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest. 

Het kuuroord staat internationaal bekend om haar deskundigheid en de kwaliteit van de 

behandelingen. De gebruikte kruiden en mineralen komen uit de Himalaya. Ze zijn dan ook 

krachtig en rijk aan energie. Heb je zin om jezelf te verwennen met een professionele 

ayurveda behandeling? Hier vind je de, exclusief voor onze klanten samengestelde, ayurveda 

behandelingen: https://www.nativetravel.nl/samenstellen/ayurveda-nepal/ 

 

Dag 13: Pokhara via Tansen naar Lumbini (OL) 

 

Reistijd: ca 7 uren 

 

Vandaag een lange maar mooie reis naar het diepe zuiden van Nepal. Je reist in ca vier uren, 

tussen hoge bergen en langs diepe ravijnen, naar het oude Newari-stadje Tansen. Hier maak 

je kennis met je gastfamilie. Je gaat met je Newari-familie naar hun huis waar je kunt genieten 

van een traditionele Newari-lunch. Erg leuk om mee te maken. De reis gaat verder naar 

Lumbini. De bergen worden steeds lager, de temperaturen hoger en je zult steeds meer 

mensen zien met een Indiaas uiterlijk. 

 

Aan het eind van de middag kom je aan in Lumbini, de eindbestemming voor vandaag. In dit 

kleine stadje werd Siddharta Gautam, de Shakya Prins en de uiteindelijke Boeddha geboren in 

623 v. Chr. Siddharta Gautama Boeddha is de stichter van het boeddhisme. Daarom geldt 

Lumbini ook als de meest belangrijke historische stad van Nepal voor boeddhisten. 

 

Tip: bezoek bij zonsondergang de Mayadevi tempel, de plek waar boeddha is geboren. Er 

hangt dan een bijzondere sfeer, met alle lichtjes aan (entree niet inbegrepen). 

 

Dag 14: Lumbini naar Kohalpur (OD) 

 

Reistijd: ca 6 uren 

 

Je wordt per jeep naar Kohalpur gebracht. Het stadje ligt tussen het Bardia National Park en 

Banke National Park in. In Kohalpur ontmoet je de raftinggids. De overige crew komt 

morgenochtend. Je neemt vandaag alvast de rafting voor de komende dagen met elkaar door. 
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Dag 15: Kohalpur via Chepang naar Camp Ghuti (OLD) 

 

Je verkent de komende dagen per raft de Babai Valley in het Bardia National Park. De rustige 

Babai rivier loopt door het noordoosten van het National Park. Je vind hier nauwelijks andere 

toeristen. Het Bardia National Park is het grootste ongerepte natuurgebied van Nepal. Het is 

nog niet ontdekt door het massatoerisme en dus een práchtige bestemming voor echte 

natuurliefhebbers. Bardia ligt in het subtropische zuidwesten van Nepal en is bijna 1000 km² 

groot. Ongeveer 70% van het park bestaat uit jungle, de overige 30% is een mix van 

savannes, grasland en moerasgebieden. Bardia is een uniek gebied waar wilde dieren zoals 

neushoorns, apen, olifanten, tijgers, hyena’s, luipaarden, moerasherten en krokodillen leven. 

Ook is het een paradijs voor reptielen, vlinders en vogels. 

 

De reisbeschrijving hieronder geeft een globaal beeld van de raftingtocht. De crew zorgt voor 

het peddelen. Maar als je wilt mag je natuurlijk mee roeien. Afhankelijk van de stand en de 

stroomsnelheid van de rivier kan het raften soms langer of korter duren. Soms moet het kamp 

hierdoor op een andere plaats opgeslagen worden. Als het extreem droog is komt het zo af en 

toe voor dat de raft uit het water getild moet worden en een even verderop pas weer het water 

in kan. Het is onderdeel van het avontuur! 

 

Je reist in ca 1,5 uur per jeep naar Chepang. Hier start de raftingtocht. De spullen die je niet 

nodig hebt tijdens de rafting kun je aan de chauffeur meegeven. Hij brengt de bagage alvast 

naar je homestay in Bardia.  

 

De eindbestemming vandaag is Ghuti, hier wordt voor twee dagen het kamp opgeslagen. 

 

Dag 16: Camp Ghuti (OLD) 

 

Vandaag verken je lopend de omgeving van je kamp. Ghuti ligt temidden van jungle, 

graslanden met aan de horizon de Churiya Hills (ca 1500m). Je brengt ook een bezoek aan   

Sanoshree, het dorpje werd bewoond tot 1973, het jaar waarin Bardia uitgeroepen werd tot 

National Park. 

 

Dag 17: Camp Ghuti naar Camp Kalinara (OLD) 

 

Na het ontbijt wordt het kamp opgebroken en stap je weer in de raft. Babai river meandert 

rustig door het landschap, met af en toe een aantal versnellingen (rafting grade 1 en 2). Je 

bent vandaag zo’n vijf uren onderweg. Natuurlijk stap je af en toe ook even uit de raft. Voor 

een korte wandeling en een picknick lunch. Onderweg heb je kans om wilde dieren te spotten. 

zoals olifanten, neushoorns, Sambar-herten en otters. Op een geschikte plek aan de oever sla 

je ‘s middags het kamp weer op. 

 

Dag 18: Camp Kalinara naar Bardia National Park (OLD) 

 

Je raft vandaag in een relaxed tempo, met natuurlijk weer af en toe een stop en wandeling, in 

ca 5 uren naar Babai River Dam. Hier staat de jeep voor je klaar die je in ca 1,5 uur naar je 

homestay brengt. 

 

Dag 19:  Bardia National Park (OLD) 

 

Kies voor een relaxdagje of boek een safari, fietstocht of bezoek aan de Tharu dorpjes in de 

omgeving via de homestay. De regio wordt bewoond door de Danguara Tharu, die haar eigen 

taal, gewoontes en tradities heeft. Verken bijvb. het Tharu-dorp Dalla. De huizen hier zijn vaak  
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lemen hutten, gebouwd van gras en bamboe en bedekt met een kleilaag van modder en  

olifantenmest. Op de muren van de huizen vind je soms kleurrijke tekeningen en symbolen 

van pauwen en herten. De Tharu zijn zelfvoorzienend en leven van de visserij en landbouw. 

 

Dag 20: Bardia via Nepalganj en Kathmandu naar Patan (O) 

 

Vandaag reis je terug naar Kathmandu. Je neemt afscheid van je gastfamilie en wordt naar het 

vliegveld van Nepalganj gebracht. Vanaf hier vlieg je terug naar Kathmandu. Aangekomen word 

je naar je hotel in de oude koningsstad Patan gebracht. 

 

De oude koningsstad Patan wordt niet voor niets ook wel ‘de stad der schoonheid’ genoemd. 

Patan heeft een nog groter aantal tempels en kloosters dan Kathmandu. Op het Durbar plein 

van Patan staan een aantal magnifieke tempels en paleizen in verschillende stijlen. Ook de 

Golden Tempel is een must see. Patan is één van de beste plekken om op zoek te gaan naar 

kunstvoorwerpen, de oude stad heeft de meest bekwame handwerkslieden op dit gebied. 

 

Tip: kies voor een diner in het práchtige restaurant van het luxe Dwarika’s hotel. Het is de 

moeite meer dan waard om eerst het hotel en het terrein te bewonderen voordat je aanschuift 

in het restaurant. Wil je dat we voor je reserveren? Laat het ons even weten! 

 

Optioneel 6: Streetfoodtour (inclusief streetfood)  

 

Rond 17 uur word je opgehaald en naar de oude markt van Kathmandu gebracht. Temidden 

van smalle straatjes vind je hier een doolhof aan winkeltjes, tempels, straatverkopers én 

Nepali. Toeristen kom je hier nauwelijks tegen. Hier ben je in het échte Kathmandu. Je gids 

spreekt redelijk Engels en laat je de leukste steegjes, tempels én favoriete eetstalletjes van de 

locals zien. Zonder gids zou je hier hopeloos verdwalen en het lokale voedsel niet durven 

proberen. Gelukkig weet je gids precies waar de producten vers én het allerlekkerst zijn. Je 

ontdekt vandaag de favoriete snacks van de Nepali, zoals overheerlijke momo’s, samosa’s, 

linzen-paratha, gevulde crunchy balletjes met yoghurt en kruidensaus en overheerlijke lassi. 

Met een gevulde maag word je terug gebracht naar je hotel. Exclusief vervoer. 

Dag 21: Patan naar Kathmandu (O) 

Je wordt opgehaald bij je hotel en naar het vliegveld van Kathmandu gebracht. Bijzondere 

reiservaringen rijker!  

 

 

 

 

Accommodaties 

 

Kathmandu - Hotel Harmika 

Pokhara - Mums Garden Resort 

Trekking - Basic lodges 

Lumbini - Hotel Buddha Maya Garden 

Kohalpur - Krishna Hotel 

Babai Valley: Camp 

Bardia National Park - Bardia Homestay 

Patan – Hira Guesthouse 
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Prijs van deze reis 

 

    Aantal reizigers     2 personen      3 personen      4 personen 

    Prijs per persoon     € 1695     € 1675     € 1495 

  

   Toeslag eenpersoonskamers in hotels en homestay *     € 195 

 

* Een eenpersoonskamer is niet mogelijk tijdens de trekking 

* Tijdens de raftingtocht slaap je in tweepersoonstenten.  

   - Bij twee reizigers gaat er één tweepersoonstent mee.  

   - Bij drie of vier reizigers zijn er twee tweepersoonstenten voor de gasten beschikbaar.  

 
 

Prijs optioneel 

 

Nr Excursie 2-4 personen 5-14 personen 

1 Mountainflight Himalaya * € 195 p.p. € 190 p.p. 

2 Highlights Kathmandu  € 45 p.p. € 30 p.p. 

3 Rafting € 30 p.p. € 30 p.p. 

4 Paragliding * € 95 p.p. € 95 p.p. 

5 Ayurveda € 70 p.p. (vanaf) € 70 p.p. (vanaf) 

6 Streetfoodtour € 15 p.p. € 15 p.p. 

 

*  Als de mountainflight of paragliding niet doorgaat wegens weersomstandigheden betaalt 

NativeTravel het bedrag van de vlucht aan de reiziger terug. 

 
 

Meerprijs drager tijdens trekking (naar keuze) 

 

    Sherpa/drager (max 15 kg)     € 225 voor de hele trekking (prijs per drager voor 8 dagen) 

 

 

Prijs inclusief 

 

• Al het vervoer overland in Nepal zoals genoemd in de reisbeschrijving 

dag 1: privévervoer vliegveld Kathmandu – hotel Kathmandu 

dag 3: privévervoer hotel Kathmandu – busstation Kathmandu 

dag 3: toeristenbus Kathmandu – Pokhara 

dag 4: taxi Pokhara – Khande 

dag 11: taxi Khande – Pokhara 

dag 13: privévervoer Pokhara - Tansen – Lumbini 

dag 14: privévervoer hotel Lumbini - hotel Kohalpur 

dag 15: privévervoer hotel Kohalpur - Chepang 

dag 15: raft 

dag 17: raft 

dag 18: raft 

dag 18: privévervoer Babai River Dam - homestay Bardia 

dag 20: privévervoer homestay Bardia - vliegveld Nepalganj 

dag 20: privé-vervoer vliegveld Kathmandu – hotel Patan 

dag 21: privé-vervoer hotel Patan – vliegveld Kathmandu 

• Alle overnachtingen van dag 1 t/m dag 20 in accommodaties zoals genoemd of gelijkwaardig  

op basis van tweepersoonskamers en tweepersoonstenten 
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• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt, L=lunch, D=diner) 

• Trekking permit 

• Registratiebewijs voor trekking (TIMS) 

• Engelssprekende trekkinggids, inclusief alle maaltijden, overnachtingen, vervoer, salaris, 

materialen en verzekeringen voor de gids 

• Engelssprekende raftinggids, inclusief alle maaltijden, overnachting, vervoer, materialen,  

salaris en verzekeringen voor de gids 

• Lokaalsprekende raftingcrew (kok, paddlers en ranger) inclusief alle maaltijden, overnachting, 

vervoer, materialen, salaris en verzekeringen voor de crew 

• Alle activiteiten in Babai Valley zoals genoemd in de reisbeschrijving, inclusief permits. 

• Tijdens de hele reis lokale reisbegeleiding beschikbaar (24/7 per telefoon) 

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonrekening, fooi, wassen kleding, overige maaltijden, etc.) 

• Slaapzak en handdoek (nodig tijdens trekking) 

• Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring) 

• Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds) 

• (Inter)nationale vluchten * 

• Visum Nepal  

• Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’ 

 

 

* De binnenlandse vlucht boekt NativeTravel voor je. De internationale vluchten kun je   

   naar keuze zelf vastleggen of door NativeTravel laten boeken. De prijs voor de vlucht    

   Nepalganj-Kathmandu is ca. 150 euro p.p. 
 
 

 

 
 

 
Op deze overeenkomst is de SGR-garantieregeling van toepassing. Je vindt de voorwaarden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze 
voorwaarden kosteloos toe. Op deze overeenkomst is eveneens de garantieregeling van Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing.  
Deze voorwaarden vind je op www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SCR deze voorwaarden kosteloos toe. 

 

   
 

 

 

 

Onze reisbestemmingen liggen buiten de ‘westerse wereld’, zodat je in contact komt met andere gebruiken, culturen en  
mentaliteiten. Dat maakt onze reizen extra interessant, maar houd er rekening mee dat sommige dingen anders zijn dan thuis.  
Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn.  
Je kunt een driesterrenhotel in India niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus in Vietnam biedt minder 
beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud  
of ongemak niet vervelend zijn. Houd er rekening mee dat vanwege het avontuurlijke karakter van onze reizen en onvoorziene 
omstandigheden (een weg kan onbegaanbaar raken, een vervoermiddel kan kapot gaan of een binnenlandse vlucht heeft  
vertraging) het voor kan komen dat we, ondanks zorgvuldige planning vooraf, toch genoodzaakt zijn een dagindeling of 
programmaonderdeel aan te passen. Een programmawijziging gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de reizigers maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij de reisbegeleiding. 
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