Nepal: Khaptad National Park Trekking – reiscode NT.22

Startdata
Beste reistijd
Zwaarte
Duur trekking
Maximale hoogte
Start- en eindpunt

:
:
:
:
:
:

iedere dag tussen 15 febr - 1 juni en 15 sept - 15 dec
tussen 1 maart - 1 juni en 15 sept - 1 dec
licht tot medium
7 dagen
3100 meter
Bardia National Park

Reisbeschrijving
Een avontuurlijke trekking, vér van de gebaande paden, in het onbekende westen van Nepal.
Het Khaptad National Park heeft een omvang van 225 km². De hoogte varieert van 1400 tot
3300 meter. Met veenlandschappen, rivieren en meertjes, subtropische bossen en práchtige
plateaus van heuvelige graslanden (de zogenoemde patans). Khaptad National Park is het
leefgebied van o.a. muskusherten, luipaarden, wilde zwijnen, resusapen en zwarte Himalayaberen. Er komen meer dan 270 vogelsoorten voor. Ook staat het gebied bekend om haar grote
aantal medicinale plantensoorten (meer dan 224), bloemen en kleurrijke vlinders.
Behalve de overweldigend mooie natuur staat het park ook bekend als pelgrimsoord. Dit
omdat de voor Nepali heilige Khaptad Baba hier 50 jaar lang mediterend doorbracht.
Je slaapt in zeer eenvoudige lodges en homestays. Je wast je bij de waterpomp en het toilet is
een gat in de grond. Het eten bestaat uit omelet, noodle soep, Nepalese dhal bhaat (rijst,
linzen en groenten) of roti met verse groenten. Je waterfles vul je bij met het verse water uit
de waterputten die je onderweg tegenkomt. Tijdens de trektocht kom je nauwelijks andere
reizigers tegen. Dit alles maakt de trekking extra bijzonder. Maar het betekent ook dat je een
avontuurlijke en flexibele instelling nodig hebt.
Je begint en eindigt de trekking vanuit het Bardia National Park. Je kunt de tocht dus perfect
combineren met een mooie safari!

Dag tot dag beschrijving
O = inclusief ontbijt, L = inclusief lunch, D= inclusief diner
Dag 1: Bardia National Park naar Silgadhi (1300m) (OLD)
Reistijd: ca. 9-10 uren
Je wordt opgehaald bij je homestay of hotel en reist samen met je gids naar het verre westen
van Nepal. De eerste 3 uren over het vlakke landschap van de Terai. Daarna slingert de jeep
de bergen in. Onderweg heb je prachtige uitzichten op 3000 meter hoge toppen, valleien en
rivieren. Je reist door een gebied waar men niet vaak buitenlanders ziet en zult merken dat de
locals nieuwsgierig naar je kijken. Silgadhi ligt aan de Seti-rivier tussen beboste heuvels.
Dag 2: Silgadhi via Jhingrana (2300m) naar Bichpani Camp (2900m) (OLD)
Reistijd: ca. 2,5 uur
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Wandeluren: ca. 4-5
Je wordt met een oude jeep over een rotsige zandweg naar de ingang van het Khaptad
National Park gebracht. Hier start de trekking. Er staat je een stevige klim naar Bichpani te
wachten. Je loopt over een smal bergpad omhoog door rhodondendron-bossen. Het is een
redelijk pittige wandeldag maar de mooie omgeving is je beloning!
Dag 3: Bichpani Camp naar Khaptad Camp (3100m) (OLD)
Wandeluren: ca. 3-4
De dag begint met een stevige klim door de jungle. Maar al gauw bereik je het prachtig
golvende grasland plateau, doorsneden met snelstromende riviertjes. De graslanden zijn
bezaaid met kleurrijke bloemen en in het voorjaar vind je er veel verschillende vlinders.
Onderweg kom je herders tegen, die hun koeien, schapen en geiten hier laten grazen.
Dag 4: Khaptad Camp (3100m) (OLD)
Wandeluren: ca. 4
Vandaag verken je de omgeving van Khaptad Camp. Je bezoekt o.a. het kleine museum, de
ashram van Khaptad Baba en het meer. Ook klim je naar een uitzichtpunt. Bij helder weer kun
je hier de immense besneeuwde pieken van de Himalaya’s zien, een adembenemend gezicht.
De inmiddels overleden Khaptad Baba bracht 50 jaar van zijn leven mediterend door in wat nu
de Khaptad Baba Ashram wordt genoemd. Hij werd gezien als een heilige. Baba was ook een
genezer en gebruikte de medicinale planten van het National Park om de locals te behandelen.
In ruil hiervoor brachten de mensen hem voedsel. Verderop vind je de tempel van de drie
rivieren, de Tribeni. De tempel is gewijd aan de god Shiva, er zijn oude beelden en pilaren
langs de muren te vinden. Ieder jaar, tijdens volle maan rond augustus, wordt hier een groot
festival gevierd, de Khaptad Mela. Pelgrims nemen dan een ‘holy bath’ in de Tribeni wetlands,
daar waar de rivieren Sailenge Khola en Kausiya Khola elkaar ontmoeten. Er vinden religieuze
rituelen plaats en er worden traditionele dansen en andere culturele activiteiten georganiseerd.
Dag 5: Khaptad Camp naar Lokhoda (2500m) (OLD)
Wandeluren: ca. 4-5
In de ochtend kun je rustig aan doen. Daarna trek je verder naar het noordwesten door de
bossen. Tijdens de hike heb je een prachtig uitzicht op de Himalaya en kleine settlements van
herders en boeren. De trail heeft vandaag een aantal steile afdalingen. Lokhoda heeft mooie
groene graslanden en tuinen met appelbomen.
Dag 6: Lokhoda via Daruguan (1740m) naar Tamil (1130m) (OLD)
Wandeluren: ca. 4-5
Reistijd: ca. 4-5 uren
Onderweg heb je opnieuw uitzicht op de Himalaya en op de vallei waar het dorpje Daruguan
ligt. Vergeet niet om een verrekijker mee te nemen tijdens de trek. Want onderweg kun je
bijzondere vogels spotten. In het National Park komen o.a. de Indische Kuifarend, de
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Dubbelhoornige neushoornvogel, de Zwartkeelvechtkwartel, de Ooievaarsbekijsvogel en
andere vogels met de meest mooie exotische namen én kleuren voor.
Vanaf Daruguan reis, met een oude jeep, via een onverharde en soms rotsige weg naar Tamil.
Bereid je voor op ruim een uur flink hobbelen in de jeep. Bij de Seti-rivier steek je lopend de
hangbrug over. Aan de andere kant staat een luxere jeep je op te wachten en reis je via een
goed verharde weg naar je lodge in Tamil, ten noorden van Dadeldhura. Natuurlijk is er
onderweg ook tijd om te stoppen en van de omgeving te genieten.
Dag 7: Tamil naar Bardia National Park (O)
Reistijd: ca. 8 uren
Vandaag is het einde van de trekking. Je rijdt de bergen uit, terug naar het vlakke landschap
van de Terei. In Bardia kun je nagenieten van de mooie trekking!

Prijs van deze reis
Aantal reizigers
Prijs per persoon

2 personen
€ 850

3-5 personen
€ 725

6-7 personen
€ 695

Prijs inclusief
• Al het vervoer zoals genoemd in de reisbeschrijving
dag 1: jeep Bardia National Park naar Silgadi
dag 2: (oude) jeep Silgadi naar Jhingrana
dag 6: (oude) jeep Daruguan naar Tamil
dag 7: jeep Tamil naar Bardia National Park
• Alle overnachtingen van dag 1 t/m 6 in eenvoudige lodges/homestays op basis van
twee- of driepersoonskamers
• Trekking permit
• Registratiebewijs (TIMS)
• Maaltijden zoals genoemd per dag (O=ontbijt, L=lunch, D=diner)
• Engelssprekende trekkinggids, inclusief alle maaltijden, overnachtingen, vervoer,
materialen, salaris en verzekeringen voor de gids
• Drager voor persoonlijke bagage (max 7,5 kg per reiziger)
• 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.)
• Persoonlijke verzekeringen (o.a. ziektekosten en repatriëring)
• Slaapzak en handdoek
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•
•
•
•

Entree kloosters en museum
Boekingskosten à € 30,- per boeking (inclusief bijdrage Calamiteitenfonds)
Visum Nepal
Alle uitgaven en kosten die niet genoemd staan onder ‘prijs inclusief’

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 kapotgaan 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.

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.
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