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  Nepal: Annapurna Community Trekking – 6 dagen – Reiscode NT.05 
 

     

Vertrekdata   : alle dagen van het jaar mogelijk 

Beste reistijd   : tussen 15 februari – 1 juni en tussen 1 oktober – 15 december 

Zwaarte   : medium 

Duur trekking  : 6 dagen 

Maximale hoogte : 3360 meter 

Accommodatie  : community lodges 

Vervoer   : privévervoer 

Start- en eindpunt : Pokhara 

 

 

Reisbeschrijving 

 

Een unieke trekking door nog onontdekt gebied in de Annapurna-regio!  

 

In samenwerking met het United Nations Development Fund heeft de lokale bevolking een 

uitermate mooie trekking ontwikkeld. Door het maken van de trekking lever je een welkome 

bijdrage aan de werkgelegenheid in deze afgelegen streek.  

  

Je overnacht in eco-lodges en bezoekt de uiterst gastvrije bevolking thuis. Je gids spreekt de 

taal van de locals waardoor je makkelijk contact kunt leggen met de bergbewoners. Een 

unieke kans om kennis te maken met het échte leven van de Himalaya-bevolking. Je trekt 

door een práchtige omgeving. Met authentieke dorpjes, mystieke nevelwouden, sinaasappel-

bomen en open bergweiden. Eén van de hoogtepunten van de tocht is het schitterende uitzicht 

over de hoogste toppen van de Himalaya vanuit Mohare Hill. We hebben het dan over 

bergreuzen zoals de Dhaulagiri (8167m), Annapurna (8091m) en Himal Chuli (7893m)! 

 

De trekking gaat door afgelegen gebied. Verwacht dus geen luxe. Maar wél kampvuurtjes, 

Nepalese maaltijden, zonne-energie-douches of een emmer warm water om je te wassen.  

 

 

Dag tot dag beschrijving 

 

Dag 1: Pokhara naar Galeshwar (1170m) 

 

Reistijd: ca. 3 uren 

 

Vandaag ga je op weg naar het startpunt voor de trektocht. Je wordt opgehaald bij je hotel en 

reist samen met je trekkinggids naar Galeshwar, het beginpunt van de trekking. Onderweg 

maak je een stop in Baglung. Hier kun je de langste hangbrug van Nepal bewonderen. Loop 

naar het midden van de brug en geniet van het magnifieke uitzicht op de bergen en de woest 

stromende rivier onder je.  

De weg naar Galashwar is behoorlijk hobbelig. Een belevenis op zich. Galeshwar ligt in het 

nog nauwelijks bezochte zuidwesten van de Annapurna-regio. In dit mooie Magar-dorp 

leven de mensen voornamelijk van de productie van honing, mandarijnen en sinaasappels.  

 

Dag 2: Trekking Galeshwar naar Bas Kharka (1520m)  

Wandeluren: ca. 3  

 

Na de lunch begin je met de trekking. Via leistenen trappen wandel je in een relaxed tempo  
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naar Bas Kharka. Het is leuk om in de namiddag door het dorp te wandelen en contact  

te leggen met de lokale bevolking. De mensen in deze streek leven nog zoals ze dit al 

honderden jaren doen. Ze onderhouden zich door hun eigen voedsel te verbouwen én door 

het bedrijven van handel langs de oeroude handelspaden tussen Nepal en Tibet.  

 

Dag 3: Trekking Bas Kharka naar Nangi (2230m)  

 

Wandeluren: ca. 5 

 

Je zult waarschijnlijk wakker worden van het geluid van kraaiende hanen, blatende geiten 

en spelende kinderen: een leuke ervaring! Na het ontbijt ga je weer op pad. Al snel laat je 

Bas Kharka achter je en loop je via kleine landbouwveldjes en rododendronbossen dieper de  

bergen in. Onderweg heb je regelmatig een mooi uitzicht op de besneeuwde bergpieken van 

de Himalaya. Je luncht in Danda Kaske. Aansluitend loop je in ca. drie uren naar Nangi.  

 

Je gids laat je het dorp zien. Er zijn verschillende community projecten opgezet om de lokale 

bevolking te helpen hun inkomen te verbeteren. Zoals een vis-farm, paddenstoelkwekerij en 

het ‘Handmade Lokta Paper Project’. Het is interessant om te zien hoe van lokale planten 

papier gemaakt wordt. Een leuke plek om een origineel souvenir aan te schaffen! Je overnacht 

in de nieuwe en eenvoudige ecolodge, óók een van de community-projecten.  

 

Dag 4: Trekking Nangi naar Mohare (3360m)  
 
Wandeluren: ca. 6 

 
Tip: sta vroeg op. Bij helder weer heb je bij zonsopkomst een schitterend uitzicht over de 

bergketens van de Dhaulagiri (8167m). De eerste zonnestralen lichten de bergtoppen op, in 

schitterende kleuren, van intens wit naar geel, roze en diep oranje. Mooi! 

 

Vandaag is de pittigste dag van de trekking. Je loopt via open velden en mystiek aandoende 

nevelwouden naar het maar liefst 1100 meter hoger gelegen Mohare Hill. Eenmaal boven op 

de top word je beloond met een magnifiek uitzicht over de Himalaya’s!  

     

De bergpieken die je hier bij helder weer ziet zijn o.a.: (Dhaulagiri-range) Dhampus Peak 

(6012m), Tukuche (6920m), Dhaulagiri 1 (8167m), Dhaulagiri 2 (7751m), Gurja Himal 

(7193m) (Annapurna range) Nilgiri south (6839m), Bharha Chuli (7647m), Annapurna 1 

(8091m), Annapurna South (7219m), Ganggapurna (7454m), Machhapuchhare (6997m), 

Annapurna 2 (7937m), Lamjung Himal (6983m) (Manaslu-range), Himal Chuli (7893m),  

Peak 29 (7871m), Bauddha Himal (6672m) en Ganesh Himal (7422m). Kortom: een unieke 

plek die met gemak met het bekende uitzichtspunt Poon Hill kan concurreren!  

 

Dag 5: Trekking Mohare via Danda Kharka naar Tikot (2278m)  

 

Wandeluren: ca. 7 

 

Vandaag een lange maar mooie wandeldag. De tocht gaat voornamelijk bergafwaarts door een 

zeer afwisselend landschap. Je zult merken hoe makkelijk je naar beneden loopt nu je aan de  

hoogte gewend bent. Het advies is echter wel om rustig af te dalen. Ondanks dat het weinig 

inspanning kost, is afdalen belastend voor je knieën.  

 

Als je over de rug van de bergkam loopt, halverwege de route, heb je zowel links als rechts 

uitzicht op de hoogste bergen van de Annapurna-range. De tocht eindigt vandaag in een van 

de mooiste dorpjes van deze regio, Tikot. De authentieke huisjes van de Magar-bevolking 

staan dicht op elkaar. En tussendoor lopen geiten, koeien en kippen los rond. Het is leuk om 

door het dorp te wandelen en kennis te maken met het dagelijkse leven van de bevolking.  

 

Dag 6: Trekking Tikot naar Tiplyang (1250m) en reis terug naar Pokhara  

 

Wandeluren: ca. 3 

Reistijd: ca. 4 uren 

 

Vandaag alweer de laatste wandeldag! Je neemt afscheid van je gastfamilie en gaat op pad  

voor de afdaling naar Tiplyang. Het dorp ligt aan de weg van Pokhara naar Jomsom. Je kunt  
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hier genieten van een lunch voordat je weer teruggebracht wordt naar het levendige Pokhara. 

Een hele bijzondere ervaring rijker! 

 

 

 

Prijs van deze reis 

 

    Aantal reizigers     2 personen     3-6 personen     7-9 personen    10-14 personen 

    Prijs per persoon     € 575      € 495     € 450     € 425 

  

Prijs optioneel 

 

    Sherpa/drager (max 15 kg)     € 140 voor de hele trekking (prijs per drager) 

 
 

Prijs inclusief 

 

• Privévervoer Pokhara - Galeshwar  

• Privévervoer Tiplyang - Pokhara 

• Vijf overnachtingen in eenvoudige community lodges  

• Trekking permit 

• Registratiebewijs (TIMS) 

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

materialen, salaris en verzekeringen voor de gids 

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

• Garantie SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

 

Prijs exclusief 

 

• Persoonlijke uitgaven (telefoonkosten, maaltijden, fooi, wassen van kleding, etc.) 

• Slaapzak en handdoek 

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

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

• 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 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. 

 
 
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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