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Mindful in Nepal - voor een bewuste beleving 

Om in Nepal mindful te zijn is een hele uitdaging. Nepal kan overweldigend zijn met zijn 

kleuren, geuren, de drukte in de steden, merkwaardige rituelen en indrukwekkende 

bouwwerken en natuur. Uiteraard wil je zo veel mogelijk zien, maar er is zo veel dat het kan 

voorkomen dat je ’s avonds niet meer weet wat je ’s middags hebt gezien. Waardevolle 

momenten en bijzondere ervaringen kunnen letterlijk en figuurlijk vervliegen. Om dat te 

voorkomen is er tijd en aandacht nodig. Dus, …. geen vluchtige momenten, maar ‘echt’ 

ergens zijn. Door gewoon te gaan zitten en te observeren ontstaat feeling met de omgeving 

en contact met de mensen. Het straatleven confronteert je met religieuze uitingen van de 

bevolking, zoals boeddhistische en hindoeïstische rituelen. Deze reis heeft echter geen 

enkel religieus doel. De workshops in deze reis zullen helpen om de betekenis van de voor 

ons vreemde verschijnselen beter te kunnen plaatsen. Ik neem je graag mee op reis en 

inspireer je met genoegen om mindful te zijn in dit prachtige land. 

Rikkie Postema – ADISAT 

 

 

Hoogtepunten 

 Bezoek aan de koningssteden Kathmandu, Bhaktapur en Patan 

 Verblijf in het schilderachtige Newari-stadje Bandipur 

 Magnifiek uitzicht op de besneeuwde toppen van de Himalaya in Pokhara 

 Logeren in het gastenverblijf van een actief Tibetaans-boeddhistisch klooster 

 Diverse korte wandeltochten (zowel stadswandelingen als in de natuur) 

 Genieten van een traditionele lunch, thuis bij een lokale familie 

 Leuke optionele activiteiten 

 Authentieke middenklasse accommodaties 

 

 

Het unieke van deze reis 

 Bijzondere workshops die bijdragen aan het begrip van de Nepalese cultuur en  

  verdieping in de beleving, inclusief naslagwerken 

 Je kunt bijna dagelijks meedoen aan yoga- en meditatie 

 Minimaal 2 nachten op 1 locatie, voor verdieping en rust 

 Relatief kleine groep (maximaal 14 personen) 

 Accommodaties zoveel mogelijk in de nabijheid van de bezienswaardigheden 

 Ervaren Nederlandse reisbegeleider, haar hart verpand aan de spiritualiteit van Nepal   
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Dag tot dag beschrijving 

 

O = inclusief ontbijt, L= inclusief lunch 
 

Dag 1: Aankomst Kathmandu | 11 oktober 2023 

 

Bij aankomst op de internationale luchthaven van Kathmandu word je op de traditionele 

wijze ontvangen en naar het hotel gebracht. Onderweg krijg je al een goede indruk van de 

stad. In het hotel ontmoet je de reisbegeleider. Afhankelijk van de aankomsttijd maken we 

een wandeling door de stad. In een oase van rust, de Garden of Dreams volgen we de 

meditatie 'Om Mani Padme Hum'. We sluiten de dag af met een yoga/meditatie in het hotel. 

 

Workshop Om Mani Padme Hum 

Op de eerste dag in Kathmandu word je al geconfronteerd met ‘Om Mani Padme Hum’.  

Een mantra die voor mededogen en compassie staat. In eerste instantie zal de muziek je 

opvallen. Op diverse plaatsen stroomt deze uit verschillende richtingen je gehoorgang 

binnen. Na deze workshop zal je deze veel gereciteerde mantra ook in andere 

verschijnselen herkennen. Heel Nepal resoneert mee in deze mantra. 

 

  Hotel Vajra 

 
Dag 2:  Kathmandu (O) | 12 oktober 2023 

 

In de ochtend bezoeken we Swayambhunath. Een stoepa op een kegelvormige heuvel met 

boeddhistische en hindoeïstische bouwwerken. Bij helder weer kun je genieten van een 

prachtig uitzicht over Kathmandu. 's Middags bezoeken we het koningsplein, Kathmandu 

Durbar Square, dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Op het plein staat, behalve o.a.  

het voormalige paleis, ook het huis van de Kumari ‘de levende godin’, tussen de tempels en 

pagodes. In de avond volgen we de workshop 'Samatha' in combinatie met yoga/meditatie.  

 

  Hotel Vajra 

 

Workshop Samatha 

De basis van mindfulness is kalmte. De oefening die hiervoor gebruikt wordt is de 

samatha-meditatie. Deze techniek bestaat uit negen fasen. Het doel is om alle fasen het 

hoofd te kunnen bieden en in alle situaties volledig kalm kunnen zijn. Aan de hand van een 

afbeelding kunnen we de fasen in meditatie duiden. Deze afbeelding komt uit de Tibetaans  

Boeddhistische traditie en is volgens zeggen tweehonderd jaar geleden voor het eerst 

gevonden, vele eeuwen oud, opgeschilderd op een kloostermuur. 
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Dag 3:  Kathmandu (O) | 13 oktober 2023 

 

Vandaag bezoeken we het nationaal museum van Nepal. Het museum, dat ook wel 'mini-

Nepal' wordt genoemd, bevat onder andere een collectie beelden, schilderingen, poppen 

en een diorama met verschillende bevolkingsgroepen. Vanuit het museum wandelen we 

richting het traditionele hart van Kathmandu, de levendige wijk Ason. In de smalle straatjes 

bieden handelaren hun koopwaar aan. Ervaar alle kleuren en geuren. We sluiten de dag af 

met yoga/meditatie.  

 

  Hotel Vajra 

 

Dag 4: Kathmandu (O) | 14 oktober 2023 

 

Vrije dag. Kom bij van alle activiteiten van voorgaande dagen, bezoek de stad op eigen 

gelegenheid of neem deel aan een van de optionele activiteiten. We sluiten de dag af met 

de workshop 'Bespiegelende Thangka's'.  

 

Optioneel: Rondvlucht naar de Mount Everest 

Vroeg in de ochtend gaan we naar de luchthaven van Kathmandu. Vanaf daar vliegen we 

met een moderne Beech 1900 met drukcabine en airconditioning in de richting van de 

Mount Everest. Je zit gegarandeerd bij het raam! De totale vlucht duur ongeveer 45 

minuten. Je ziet de top van de Mount Everest op een afstand van ongeveer 30 kilometer. En 

iedereen mag een voor een foto’s maken door het raam van de cockpit. Hierna keert het 

vliegtuig weer terug naar de luchthaven van Kathmandu. Transfers zijn inbegrepen. 

 

Optioneel: Kabelbaan naar Chadragiri Hills 

We reizen naar de kabelbaan die ons naar de top brengt van Chandragiri Hill. Op de top 

van deze heuvel staat de Bhaleshwor Mahadev (Shiva) tempel. Vanaf de top kun je 

genieten van een prachtig uitzicht over de Kathmandu Vallei. Transfers zijn inbegrepen. 

 

Workshop Bespiegelende Thangka's 

Vroeger werden thangka’s (rolschilderingen) gebruikt om de meestal analfabetische 

bevolking te scholen. Maar de afbeeldingen werden ook gebruikt als meditatieobject. Dit is 

nog steeds zo. En het schilderen van thangka’s wordt nog steeds op de traditionele manier 

gedaan. In de workshop wordt gepresenteerd hoe een thangka opgebouwd wordt, worden 

enkele betekenissen geduid en ervaren we het effect van het mediteren met behulp van 

een thangka. 

 

  Hotel Vajra 
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Dag 5: Kathmandu naar Bhaktapur (O) | 15 oktober 2023 

 

We verlaten de hoofdstad van Nepal en rijden naar de koningsstad Bhaktapur. Deze stad 

ligt op ongeveer een uur rijden van Kathmandu. Onderweg maken we een stop bij de 

oudste tempel van Nepal, Changu Narayan. gelegen op een heuveltop en vermeld op de 

UNESCO Werelderfgoedlijst. Vanaf de tempel is het, voor wie het wil, mogelijk om naar 

Bhaktapur te lopen via een dalend pad (+/- 5km). Anders kun je met de bus. Bhaktapur 

ademt een middeleeuwse sfeer. Kronkelige smalle straatjes, pleinen, verborgen 

binnenplaatsen en  tempels. Op eigen gelegenheid kun je een wandeling door Bhaktapur 

maken. We sluiten de dag af met yoga/meditatie. 

 

  Hotel Bhadgaon 

 

Dag 6: Bhaktapur (O) | 16 oktober 2023 

 

Na het ontbijt rijden we naar een enorm beeld van de hindoegod Shiva. We maken een 

wandeling met een lokale gids over het platteland naar het dorpje Panauti. Een traditioneel 

Newari-dorp gelegen aan de samenvloeiing van de Rosi- en Punyamati-rivier. Het is een 

van de oudste dorpen van Nepal, met een rijke cultuur. Bij terugkomst in Bhaktapur 

bezoeken we een Thanka Painting School. We sluiten de dag af met een workshop 'Het 

Tibetaanse Levenswiel (deel 1 & 2)’. 

 

  Hotel Bhadgaon 

 

Workshop Het Tibetaanse Levenswiel (deel 1 & 2) 

Deze afbeelding is een weerspiegeling van het leven en hoe de geest/mind werkt. De 

schildering bevat de essentie van het Boeddhistische gedachtegoed wat in de vele 

verschillende stromingen in het Boeddhisme hetzelfde is. Vanaf het bestaan van deze 

beeldtaal tot heden wordt de betekenis van generatie op generatie overgedragen. Je vindt 

de afbeelding, meestal heel erg groot, bij de ingang van Tibetaanse tempels. Door middel 

van de afbeeldingen kunnen we een vertaalslag maken naar de universele problemen op 

de wereld. 

 

Dag 7: Bhaktapur naar Bandipur (O) | 17 oktober 2023 

 

Vroeg in de ochtend verlaten we Bhaktapur en rijden in ongeveer 6 uur naar het 

bergdorpje Bandipur. Het is een voormalig handelsdorpje op de route tussen India en 

Kathmandu. Dit is nog te zien aan de oude koopmanshuizen. Vanuit het dorpje heb je bij 

helder weer een prachtig uitzicht op de besneeuwde toppen van de Himalaya. We sluiten 

de dag af met yoga/meditatie. 
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  Bandipur Mountain Resort  

 

Dag 8: Bandipur (O) | 18 oktober 2023 

 

Vandaag verkennen we Bandipur en omgeving. Ook wandelen we via een trap 130 meter 

omhoog naar de kleine tempel Thani Mai. Het uitzicht op de bergketen is de klim al waard. 

Geniet van het dorpsleven, de mensen en de natuur.  

 

  Bandipur Mountain Resort 

 

Dag 9: Bandipur naar Pokhara (O) | 19 oktober 2023 

 

We verlaten het bergdorpje Bandipur en rijden in ongeveer 2,5 uur naar de stad Pokhara, 

gelegen aan het grote Phewa-meer op 850 meter hoogte. Het ligt letterlijk aan de voet van 

de Himalaya. Bij helder weer kun je genieten van het uitzicht op de besneeuwde toppen 

van de bergen boven de 7.000 meter hoogte. In de middag maken we een wandeling over 

de boulevard langs het Phewa-meer. We sluiten de dag af met de workshop 'Rituelen en 

gebruiken'. 

 

Workshop Rituelen en gebruiken 

Je ziet dat mensen in de buurt van tempelcomplexen of ‘heilige’ plaatsen allerlei rituelen 

open en bloot uitvoeren. Voor ons, als buitenstaander, kan het uitvoeren van rituelen een 

omstreden fenomeen zijn. In Nepal hoort voor het grootste deel van de bevolking het 

uitvoeren van rituelen bij het dagelijks leven. Wil je de cultuur van Nepal beter leren 

kennen dan voegt deze workshop zeker wat toe. 

 

  Hotel Sampada Inn 

 

Dag 10:  Pokhara (O) | 20 oktober 2023 

 

Voor zonsopkomst rijden we naar de World Peace Pagoda en bekijken we de zonsopkomst 

op de toppen van de Himalaya. Bij helder weer is dit een adembenemende belevenis. Na 

de zonsopkomst is er ruimte voor meditatie en yoga bij de stoepa. We wandelen terug naar 

het hotel waar we aan het begin van de middag terugkomen. In de middag kun je de Mini 

Tibet Market bezoeken. Veel gevluchte Tibetanen wonen in nederzettingen en verkopen 

allerlei gebruiksartikelen.  

 

  Hotel Sampada Inn 

 

Dag 11: Pokhara (O) | 21 oktober 2023 
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Na het ontbijt stappen we in de bus en rijden in een uurtje naar het Begnas-meer. Na het 

Phewa-meer, het grootste meer van de Vallei van Pokhara. Weinig reizigers weten het meer 

te vinden, waardoor er een rustige sfeer hangt. Hier kun je werkelijk moeiteloos mindful 

zijn. We wandelen langs de oever van het meer. Aan het begin van de middag rijden we 

naar het International Mountaineering Museum. In dit museum staan niet alleen de 

bergen, maar ook de flora en fauna en de traditionele kleding en voorwerpen van de 

verschillende bevolkingsgroepen centraal. We sluiten de dag af met de workshop 'De vijf 

elementen'.  

 

  Hotel Sampada Inn 

 

Workshop De vijf elementen 

Ruimte, aarde, lucht, vuur en water zijn de vijf elementen die in esoterische stromingen 

beschouwd worden als natuurkrachten waaruit alles is opgebouwd. Volgens de geschriften 

zijn de energieën van de vijf elementen ook in ons lichaam aanwezig. Yoga, 

ademhalingsoefeningen, visualisaties en meditaties houden de energie van de elementen 

in balans. Ieder element is verbonden met een kwaliteit en een valkuil. Je maakt kennis met 

de betekenis van de elementen en de beweging die aan ieder element is gekoppeld. 

 

Dag 12: Pokhara (O) | 22 oktober 2023 

 

Vrije dag. Vandaag kun je Pokhara op eigen gelegenheid gaan verkennen of neem deel aan 

de optionele activiteit. We sluiten de avond af met yoga/meditatie. 

 

Optioneel: Wandeling naar Hemjakot inclusief lunch bij lokale bevolking (L) 

Het Gurung-dorp Hemjakot ligt aan de voet van de Himalaya. Een prachtig dorpje dat is 

omgeven door weelderige groene valleien met de besneeuwde bergtoppen van de 

Himalaya op de achtergrond. Nepal is het land met wereldberoemde trekking, of te wel 

wandelingen in de bergen. Om een de sfeer van een trekking te proeven, kun je deelnemen 

aan deze wandeling. In ongeveer 2 uur wandelen we met een lokale gids via een pad dat 

alleen door de dorpsbewoners gebruikt wordt naar Hemjakot. We worden gastvrij 

ontvangen en lunchen bij een lokale familie. We verblijven een tijdje in het dorp, zodat we 

contact kunnen maken met de vriendelijke bevolking. Met jeeps rijden we terug naar ons 

hotel. Hoewel deze wandeling niet tot enorme hoogtes leidt, geeft de route met stijgende 

en dalende paden een kleine trekkerservaring in een prachtige omgeving.  

 

  Hotel Sampada Inn 

 

Dag 13: Pokhara naar Neydo Monastery (O) | 23 oktober 2023 

 

 

 



NativeTravel – Reisspecialist Azië 

Aangesloten bij Stichting  Garantiefonds Reisgelden (SGR), Calamiteitenfonds en brancheorganisatie VvKR 

Tel: +31 (0)6 26386203 | Email: info@nativetravel.nl | Web: www.nativetravel.nl | It Hoekstee 3, 8561BE Balk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een lange dag rijden in het vooruitzicht. Daarom vertrekken we vroeg uit  

Pokhara. Afhankelijk van de drukte op de weg rijden we in 7 tot 8 uur naar Neydo. We 

verblijven in het gastenverblijf van het klooster Neydo Tashi Chöling. Bij aankomst worden 

we door de monniken ontvangen. Het is een actief klooster. Er wonen en studeren 

ongeveer 200 monniken. En we zijn welkom om de ochtend- en avondceremonies bij te 

wonen. We sluiten de dag af met yoga/meditatie.  

 

  Neydo Hotel 

 

Dag 14: Neydo Monastery (OL) | 24 oktober 2023 

 

Voor zonsopgang kun je de ceremonie van de monniken bijwonen. En genieten van een 

prachtige zonsopgang vanaf het dak van het klooster. Met een lokale gids maken we een 

wandeling in de omgeving van het klooster. In Dollu zien we onder andere het enorme 

standbeeld van Padmasambhava en bezoeken het dorpje Pharping, vol met Tibetaanse 

kloosters. De lunch onderweg is inbegrepen. We sluiten de dag af met yoga/meditatie.  

 

  Neydo Hotel 

 

Dag 15: Neydo Monastery naar Kathmandu (OL) | 25 oktober 2023 

 

We nemen afscheid van de monniken en rijden in ongeveer 1,5 uur naar Patan. De stad 

Patan is één van de koningssteden en ligt ten zuiden van Kathmandu. De oorspronkelijke 

naam van Patan is 'Lalitpur', wat mooie stad betekent. We bezoeken Patan Durbar Square, 

Patan Museum en de Gouden Tempel. We lunchen bij een lokale familie. Hierna rijden we 

naar Kathmandu. We verblijven in de wijk Bouddha, met uitzicht op Bouddhanath stoepa. 

Het is één van de grootste stoepa's van Azië en staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Je 

treft er veel traditioneel geklede Tibetaanse boeddhisten aan, die hun rituelen rondom de 

stoepa uitvoeren.  

 

  Hotel Tibet International 

 

Dag 16: Kathmandu (O) | 26 oktober 2023 

 

We beginnen de dag met yoga/meditatie. In de loop van de ochtend wandelen we naar 

Pashupatinath, gelegen aan de Basmati-rivier die uitmond in de rivier de Ganges. Deze plek 

is zeer heilig voor hindoes. Langs de oever van de rivier vinden op de ghats de crematies 

van overleden hindoes plaats. Rondom de tempel lopen veel saddhu's. Deze 'heilige 

mannen' hebben afscheid genomen van het materialistische bestaan, om zich volledig toe 

te wijden aan het spirituele. In de loop van de middag wandelen we terug naar Bouddha. 
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  Hotel Tibet International 

 

Dag 17: Kathmandu (O) | 27 oktober 2023 

 

De laatste volledige dag in Nepal is aangebroken. We gaan ultiem ontspannen met de 

klanken van klankschalen. De geluiden kalmeren het zenuwstelsel en activeren het 

parasympatische deel wat rust in het lichaam brengt. We sluiten de dag af met de finale 

workshop 'Alles komt samen bij de stoepa'.  

 

Workshop Alles komt samen bij de stoepa 

Op het moment van deze workshop bevinden we ons bij de stoepa van Bouddhanath, de 

grootste boeddhistische stoepa ter wereld die ongeveer 500 jaar oud is. Het uitvoeren van 

rituelen op deze plaats wordt door Boeddhisten als zeer nuttig gezien. Op deze plek zal 

veel samenkomen van wat in eerdere workshops aan de orde is gekomen. Het kwartje kan 

vallen. We laten het geheel op een actieve manier nog eens de revue passeren en voegen 

nog iets nieuws toe. 

 

  Hotel Tibet International 

 

Dag 18: Vertrek uit Nepal (O) | 28 oktober 2023 

 

De laatste dag in Nepal is aangebroken. Ongeveer 3 uur voor vertrek van je internationale 

vlucht word je bij het hotel opgehaald en naar de luchthaven gebracht voor de terugvlucht. 

Het einde van de 18-daagse reis Mindful in Nepal, waarbij je gegarandeerd met een koffer 

vol prachtige ervaringen thuiskomt. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze rondreis 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 rondreis 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 Nepal niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en een bus biedt 

soms 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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Nederlandse reisbegeleiding 

De workshops, yoga, meditatie Nepal en reisbegeleiding is in 

handen van Rikkie Postema. Ruim twintig jaar geleden is zij 

begonnen zich te verdiepen in Oosterse filosofie. Vooral de  

laatste tien jaar heeft zij van diverse traditionele, veelal 

Tibetaanse, leraren lessen in boeddhistische psychologie,  

yoga en mindfulness gevolgd. In haar praktijk ADISAT vormen 

deze lessen een rode draad in begeleiding en training van 

anderen. Na diverse rondreizen, trekkingen en vrijwilligerswerk  

in Nepal kreeg zij van een aantal yogaleerlingen het verzoek hen 

mee te nemen op reis. Deze vraag was de aanzet voor een 

loopbaan als reisbegeleider en het ontstaan van het unieke  

reisprogramma ‘Mindful in Nepal’. 

 

Workshops 

De culturele rijkdommen in Nepal  

manifesteren zich prominent en open 

en bloot waardoor we veel zullen zien. 

Met workshops proberen we meer 

kennis en begrip tot stand te brengen 

tussen wat we waarnemen en de 

betekenissen hiervan. De duur van een 

workshop is ca. 1 uur (soms met kleine 

uitloop). De workshops vinden plaats in 

de tuinen of dakterrassen van de hotels, 

in de natuur of op een plek die verband 

heeft met het onderwerp van de 

workshop. Hoewel deze workshops de 

reis uniek maken ben je natuurlijk niet 

verplicht om hieraan deel te nemen. 

 

NB: de workshops worden soms, alleen 

wanneer dit nodig is, op een andere tijd 

of dag gehouden dan in de 

reisbeschrijving staat.  

 

 

Datum en Prijs 
 

Vertrekdatum 2023 

 

 

 

 

Aankomstdatum in Kathmandu  Vertrekdatum uit Kathmandu 

11 oktober 2023 28 oktober 2023 

https://adisat.nl/
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Prijs van de reis 2023 

 

 

   

 

Prijs optionele excursies 2023 

 

 

 

 

 
 
 

 

Inbegrepen in de prijs 

• Overnachtingen zoals beschreven of gelijkwaardig op basis van een gedeelde kamer  

(twin room) 

• Nederlandse reisbegeleiding tijdens de gehele reis 

• Privévervoer met eigen voertuig en chauffeur 

• Zeven workshops (60 minuten per workshop) inclusief naslagwerk 

• Yoga/meditatie sessies (45-60 minuten) 

• Excursies zoals genoemd in de reisbeschrijving 

• Beschreven maaltijden 

• Lokale belastingen en servicetoeslagen 

• Garantieregeling SGR 

• Garantie Calamiteitenfonds 

• CO2-compensatie via Trees for All 

• Bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking 

• Bijdrage SGR à € 5,- per persoon 

 

Niet inbegrepen in de prijs 

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

• Reis- en/of annuleringsverzekering 

• Vliegtickets (optioneel bij te boeken) 

• Optionele excursies 

• Visum Nepal  

• Andere kosten door onvoorziene omstandigheden, zoals vluchtvertragingen en 

annuleringen 
 

Belangrijk 

Een reisverzekering met dekking voor repatriëring en medische kosten buiten de EU is 

verplicht. 

 

Praktische informatie 
 

Accommodaties 

 

 

Prijs landarrangement  Toeslag eenpersoonskamers (optioneel) 

€ 1.995,00 € 475 per persoon 

Excursie Prijs  

Mountainflight Himalaya € 220 p.p. 

Kabelbaan Chandragiri Hills € 42 p.p. 

Wandeltocht naar Hemjakot  € 44 p.p. 
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We verblijven tijdens deze reis in comfortabele middenklasse hotel. 

 

Plaats Accommodatie Aantal nachten Verzorging 

Kathmandu Hotel Vajra 4 Ontbijt 

Bhaktapur Hotel Bhadgoan 2 Ontbijt 

Bandipur Mountain Resort 2 Ontbijt 

Pokhara Hotel Sampada Inn 4 Ontbijt 

Pharping Neydo Monastery 2 Ontbijt 

Boudha Hotel Tibet International 3 Ontbijt 

 

In veel accommodaties is wifi beschikbaar. Het is goed om je te realiseren dat de stabiele 

werking en snelheid van internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent.  

De werking en snelheid van wifi op de bestemmingen is dat ook niet gegarandeerd. 

 

Kamerverdeling 

Als je de reis alleen boekt (of met een oneven aantal) deel je een kamer met een  

reisgenoot van hetzelfde geslacht. Slaap je liever alleen op een kamer? Dan kun je een 

eenpersoonskamer boeken voor EUR 475,00. 

 

Vervoer ter plaatse 

De privévoertuigen die wij tijdens je reis inzetten zijn van hoge kwaliteit en onze lokale 

partner zorgt dat ze in goede staat verkeren. Een verbanddoos, brandblusser en 

veiligheidsgordels zijn beschikbaar. Je chauffeur zorgt dat de reis soepel en veilig verloopt. 

 

Vliegtickets 

De internationale vlucht is niet bij de reis inbegrepen. Je kunt je vlucht eenvoudig boeken via 

de website van bijvoorbeeld KLM, Turkish Airline of Qatar Airways. Reken voor een retour, 

inclusief bagage, op een prijs tussen de 1000 en 1250.  

 

Bij aankomst op de internationale luchthaven van Kathmandu word je opgehaald en naar het 

hotel gebracht. Ook voor de terugvlucht word je weer naar de internationale vluchthaven van 

Kathmandu gebracht. 

 

De internationale vlucht is optioneel bij te boeken via NativeTravel. Neem hiervoor contact 

met ons op. 

 

Starten vanuit Kathmandu en verlengen 

De groepsreis start standaard vanuit het hotel in Kathmandu op dag 1 van het programma. 

We bieden je op deze dag een gratis transfer van de luchthaven van Kathmandu naar het 

hotel aan. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd in Kathmandu aan te komen. 

 

Kom je eerder aan in Nepal? Geen probleem. Wij denken graag met je mee over een invulling 

van deze dagen. Of wil je de reis verlengen met bijvoorbeeld een bezoek aan de jungle van 

Nepal, een trekking door de Himalaya of een verblijf bij locals? Ook dat kan. Neem hiervoor 

contact met ons op. 

 

 

https://hotelvajra.com/
https://www.hotelbhadgaon.com/
https://bandipurmountainresort.com/
http://sampadainn.com/
https://www.neydohotel.com/
https://hoteltibetintl.com/
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Groepsgrootte 

Het minimum aantal deelnemers van deze groepsreis is 08 deelnemers en maximaal 14 

deelnemers. Indien het minimumaantal deelnemers niet wordt bereikt 42 dagen voor vertrek 

kan de reis niet doorgaan of tegen bijbetaling van het verschil in reissom indien alle 

reisgenoten akkoord gaan. Bij annulering ontvangt de hoofdboeker de reeds betaalde 

reissom terug (met uitzondering van persoonlijke uitgaven, bijvoorbeeld verzekeringen, visa 

en vaccinaties). Op de vliegtickets zijn de annuleringsvoorwaarden van de 

luchtvaartmaatschappij van toepassing. 

 

Het kan voorkomen dat wij een groepsreis met gegarandeerd vertrek moeten annuleren, als 

door een annulering van een boeker het aantal deelnemers onder het minimale aantal 

deelnemers komt. Houd hier rekening mee als je alleen een landarrangement boekt. 

 

Wil je meer specifieke informatie over de samenstelling van de groep, neem dan contact met 

ons op. Wij kunnen informatie geven over leeftijden, het aantal mannen/vrouwen en 

alleenreizende reizigers. 

 

Reisdocumenten 

Je bent zelf verantwoordelijk voor geldige en juiste reisdocumenten, zoals een paspoort en 

visum. Dit geldt ook voor de plaatsen waar je een overstap maakt. 

 

Iedereen die naar Nepal wil reizen met een Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft een 

visum nodig. Het visum kan op verschillende manieren worden verkregen: 

● Nepalese Consulaat in Amsterdam 

● Nepalese Ambassade in Brussel 

● Bij aankomst op de luchthaven in Kathmandu 

 

Er zijn toeristenvisa beschikbaar met verschillende verblijfsduur van 15, 30 of 90 dagen 

Voor deze ‘Mindful in Nepal’ reis heb je een visum nodig van 30 dagen. 

 

We adviseren je om het visum op tijd aan te vragen, minimaal 2 weken voor vertrek. 

 

Nepalees Consulaat in Amsterdam  

Consulaat Generaal voor Nepal in Nederland 

Herengracht 562 

1017 CH Amsterdam 

Telefoon: 020-6241530 (tussen 10:30 en 13 uur). 

https://www.nepal.nl 

Mail: consulate@nepal.nl 

 

Nepalese Ambassade in Brussel 

Embassy of Nepal/Mission of Nepal to the European Union 

210 Avenue Brugmann 

1050 Brussels 

Tel: 0032 2 346 26 58 

https://be.nepalembassy.gov.np/tourist-visa/ 

Mail: eonbrussels@mofa.gov.np 

 

https://www.nepal.nl/
mailto:consulate@nepal.nl
https://be.nepalembassy.gov.np/tourist-visa/
mailto:eonbrussels@mofa.gov.np
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Op de luchthaven van Kathmandu 

Het is mogelijk om een visum 'on-arrival' te verkrijgen. Het is een behoorlijk tijdrovend proces 

en gaat niet altijd goed. Je moet minimaal USD 200,00 per persoon in contanten meenemen  

voor de aanvraag. Wij adviseren je dringend om het visum voor vertrek te regelen. Het kan 

zijn dat luchtvaartmaatschappijen je niet willen inchecken zonder visum. 

 

Tijdsverschil 

In Nepal is het in onze zomertijd 3.45 uur later. In onze wintertijd is dit 4.45 uur. 

 

Geldzaken 

De munteenheid van Nepal is de Nepalese Roepie (NPR). 100 Rs is ongeveer € 0,80. Probeer 

altijd voldoende klein geld op zak te hebben. Het wisselen van bijvoorbeeld een 1000 Rs biljet 

kan namelijk al lastig zijn, vooral in de buitengebieden en bergen. Accepteer geen gescheurde  

of verfrommelde biljetten, omdat je hier nauwelijks mee kunt betalen. 

 

Je kunt in de steden eenvoudig euro’s omwisselen in lokale valuta. Daarnaast vind je er 

pinautomaten (ATM) waar je met Mastercard en Visa terecht kunt. Buiten de steden heb je 

weinig tot geen gelegenheid om te pinnen of geld te wisselen. Controleer voor vertrek of je 

bankpas is ingesteld op ‘wereld’. Creditcards worden in de stedelijke gebieden ruimschoots 

geaccepteerd. Tip: zorg ervoor dat je altijd wat cash in euro of dollar bij je hebt in geval van 

nood. 

 

Wij zorgen goed voor onze lokale medewerkers, echter is het gebruikelijk om een fooi te 

geven (zeker wanneer je tevreden bent over hun service). Hieronder vind je een richtlijn 

hoeveel fooi je kunt aanhouden. Dit is indicatief en je kunt zelf bepalen of je meer of minder 

geeft. Als richtlijn kun je aanhouden dat je per persoon per week ongeveer een bedrag tussen 

de € 20 en € 25 kwijt bent aan fooien.  

 

Houd er rekening mee dat je ongeveer € 195,00 per persoon per week aan zakgeld nodig zult 

hebben. Dit is indicatief en natuurlijk afhankelijk van je eigen uitgavenpatroon. Meegenomen 

zijn de kosten voor ontbrekende maaltijden en fooien. Optionele excursies zijn hierin niet 

inbegrepen. 

 

Maaltijden & drinken 

Het nationale gerecht van Nepal is Dhal Bhat en bestaat uit rijst, linzensoep, groente curry en 

pickle. Het gerecht wordt twee keer per dag gegeten. In de ochtend tussen acht en tien uur en 

’s avonds tussen zeven en negen uur. Nepalezen eten met hun rechterhand en zijn dol op 

gekruide thee. In de wijken in de accommodaties die wij gebruiken is westers eten 

verkrijgbaar. Koffietentjes worden in de steden steeds populairder. 

 

Het water uit de kraan is niet veilig. Om besmetting te voorkomen kun je het beste goed 

doorgekookt kraanwater of mineraalwater gebruiken, óók voor het tandenpoetsen.  

Mineraalwater is overal te koop. Alleen zijn de plastic flessen belastend voor het milieu omdat 

ze niet goed worden afgevoerd. Het water op hotelkamers in glazen flessen kan zonder 

problemen gedronken worden (dit water is gezuiverd). Steeds meer accommodaties hebben 

watertappunten beschikbaar voor de gasten. Tip: neem je eigen hervulbare waterfles mee. 
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Gezondheid 

Voor persoonlijk advies over welke vaccinaties verplicht zijn of aanbevolen worden, adviseren 

wij je om contact op te nemen met Thuisvaccinatie.nl, GGD Reisvaccinaties of je huisarts.  

 

Thuisvaccinatie is de grootste aanbieder op het gebied van reisvaccinatie aan huis. Ze hebben 

gespecialiseerde artsen in dienst, die ook ’s avonds en in het weekend aan huis komen zonder 

extra kosten. Naast de vaccinaties geven ze ook allerlei tips en advies om zo beschermd 

mogelijk op reis te gaan. De kosten worden meestal vergoed door je zorgverzekering. 

 

Voor onze bestemmingen en manier van reizen geldt dat NativeTravel niet kan beoordelen of 

een reiziger met gezondheidsbeperkingen in staat is om zonder problemen een bepaalde reis 

te maken. Leg die vraag in geval van twijfel dus altijd voor aan een arts.  

 

Wanneer je gebruik maakt van medicijnen, zorg er dan voor dat je voldoende meeneemt en 

neem deze altijd mee in de originele verpakking. Zorg er hierbij voor dat je behalve in de 

ruimbagage ook voor een paar dagen medicatie bij je hebt in je handbagage. Dit voor het 

(zeldzame) geval dat je ruimbagage vertraagd aankomt. 

 

Er zijn verschillende medicijnen die onder de Opiumwet vallen en waarvan bezit en gebruik 

verboden is in het buitenland. Voor deze medicijnen is een Engelstalige medische verklaring 

nodig welke ook gelegaliseerd moet worden. Houd er rekening mee dat het legaliseren van 

deze medische verklaring minstens 4 weken duurt. Voor meer informatie over welke 

medicijnen onder deze Opiumwet vallen, raadpleeg je de huisarts of apotheek. Nederlanders 

kunnen ook het CAK raadplegen: https://www.hetcak.nl/ 

 

Nepal is een ontwikkelingsland. De kwaliteit van hygiëne en de sanitaire voorzieningen zijn 

niet altijd vergelijkbaar met die van Nederland. De accommodaties en restaurants zijn over 

het algemeen voldoende ingesteld op westerse reizigers. Maar het kan voorkomen dat je een 

voedselvergiftiging oploopt. We adviseren daarom altijd preventief een breedspectrum 

antibioticumkuur tegen maag/darm infecties mee te nemen. De antibioticakuur is via je 

huisarts te verkrijgen of via www.nativetravel.nl/reisvaccinatie. 

 

Annulering door de reiziger 

Het kan voorkomen dat je je reis moet annuleren, in dat geval is het belangrijk dat je rekening 

houdt met de volgende annuleringskosten: 

 

Landarrangement 

o Bij annulering tot de 56e kalenderdag (exclusief) voor vertrek: 20% van de totale reissom 

o Bij annulering vanaf de 56e kalenderdag (inclusief) tot de 28e (exclusief) dag voor 

 vertrek: 50% van de totale reissom. 

o Bij annulering vanaf de 28e (inclusief) kalenderdag tot de 14e (exclusief) dag voor 

 vertrek: 75% van de totale reissom. 

o Bij annulering vanaf de 14e (inclusief) kalenderdag tot en met de dag van vertrek en  ook 

na vertrek: 100% van de totale reissom. 

 

 

 

 

https://www.nativetravel.nl/reisvaccinatie/
https://www.nativetravel.nl/reisvaccinatie/
https://www.hetcak.nl/
https://nativetravel-my.sharepoint.com/personal/info_nativetravel_nl/Documents/NativeTravel/Adisat/www.nativetravel.nl/reisvaccinatie.
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Vliegtickets 

Bij annulering vanaf het moment dat de betaling voor de vliegtickets staat bijgeschreven op  

de bankrekening van NativeTravel, ben je de annuleringskosten of wijzigingskosten van de 

vliegtickets verschuldigd. De hoogte hiervan wordt bepaald door het voor je geboekte 

vliegticket en het prijsbeleid van de vliegmaatschappij. 

 

De annulerings- of wijzigingskosten voor de vlucht zijn alleen van toepassing als de 

internationale vlucht via NativeTravel is geboekt en onderdeel uitmaakt van de pakketreis.  

 

Voor meer informatie verwijzen we je naar onze reisvoorwaarden 

 

Annulering door NativeTravel 

Het kan ook voorkomen dat NativeTravel de reis moet annuleren of verplaatsen. Bijvoorbeeld 

wanneer Rikkie Postema door onvoorziene omstandigheden de reis niet zou kunnen 

begeleiden. We zullen dat dan uiteraard zo snel mogelijk met je bespreken. In zo’n situatie 

verplaatsen we de reis naar een latere datum. Wanneer je de internationale vlucht via 

NativeTravel hebt geboekt ben je hiervoor de wijzigings- of annuleringskosten verschuldigd, 

welke worden bepaald door het vliegticket en het prijsbeleid van de vliegmaatschappij. 

 

Voor meer informatie verwijzen we je naar onze reisvoorwaarden 

 

Reizen met impact 

Wij hechten veel belang aan het verantwoord omgaan met cultuur, natuur en het milieu.  

We vragen je om zoveel als mogelijk rekening te houden met onderstaande punten: 

 

Ondersteun de lokale economie 

✓ Ding af met een glimlach en gun de ondernemer ook iets. 

✓ Koop bij lokale ondernemers. 

 

Stop de vervuiling van de natuur 

✓ Neem je afval mee naar de grote stad en laat het niet achter op het platteland 

✓ Neem lege batterijen mee terug naar huis. 

✓ Verminder het gebruik van plastic, neem bijvoorbeeld een shampoobar mee naar Nepal in   

     plaats van een shampoofles. 

 

Bescherm de flora en fauna 

✓ Laat de wilde dieren die je onderweg spot met rust. 

✓ Breng dieren en planten geen schade toe en neem ze niet mee. 

✓ Koop geen items die gemaakt zijn van dieren, zoals ivoor. 

✓ Houdt er tijdens het wandelen rekening mee dat je zoveel mogelijk op uitgezette routes  

blijft. Hierdoor beperk je jouw invloed op de flora en fauna. 

 

Respecteer de mensen en cultuur 

✓ Neem de lokale gebruiken over. Probeer wat woorden Nepali. Draag geen uitdagende 

      kleding of broeken met scheuren, etc. 

 

 

 

https://www.nativetravel.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.nativetravel.nl/algemene-voorwaarden/
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✓ Respecteer de privacy. Vraag of je een foto van iemand mag maken. En wandel niet zonder  

    toestemming een huis binnen. 

✓ Laat antiek waar het hoort en dus niet mee naar huis. 

✓ Tijdens een bezoek aan een tempel of klooster (of soortgelijk) is het belangrijk dat je je in  

      Nepalese ogen correct kleedt. Wanneer men je kleding niet gepast vindt kan je de entree  

      worden geweigerd. Dit betekent niet-doorschijnende bovenkleding die je buik, schouders    

      en armen bedekken. En een niet-doorschijnende broek of rok die royaal over de knie valt. 

✓ Ontmoedig bedelen en moedig aan om eerlijk zaken te doen. 

✓ Geef kinderen geen geld, snoep of pennen, hoe lief ze er ook om vragen. 

 

Nepalese gewoonten 

Nepali zijn over het algemeen zeer vriendelijk vriendelijk, vreedzaam en beleefd. Een aantal 

Nepalese gewoonten: 

 

o Trek je schoenen uit voor je een religieus gebouw of een huis binnengaat. Zet je schoenen 

met de zool op de vloer 

o Loop altijd met de richting van de wijzers van de klok om een stoepa heen. 

o Vuur is heilig. Gooi niet zomaar je afval erin. 

o Eet niet van het bord of drink niet uit de beker van een ander. Dit wordt beschouwd als 

vervuild (jutho). Is er maar één fles voor iedereen? Giet het dan achter in je keel. Drink niet 

rechtstreeks uit de fles. 

o Wil je de lokale gewoonte volgen en het nationale gerecht Dal Bhat met je handen eten? 

Gebruik dan je rechterhand. 

o Het is onbeleefd iemand, zelfs een standbeeld, met je vinger aan te wijzen. 

o Als je gaat zitten, strek je benen dan niet uit en richt je voeten naar niemand. 

o Het openbaar tonen van genegenheid is niet gebruikelijk in Nepal. 

o Nepalezen zijn heel nieuwsgierig en stellen veel vragen. Kijk hier niet van op. 

o Nepalezen zeggen nooit nee. Het loont dus niet om te vragen of je de goede weg loopt. Ze 

zullen hoe dan ook ‘ja’ zeggen. Je kunt beter een open vraag stellen. 

o Zoals overal in Azië is het de gewoonte om vroeg op te staan en vroeg te gaan slapen. Zelfs 

in het lawaaierige Kathmandu zijn de avonden rustig. Een ochtendje uitslapen zal niet altijd 

lukken. Als je accommodatie in de buurt van een religieuze plaats is, kun je het luiden van 

de bel van de tempel al vroeg in de ochtend (soms al vanaf 4.00 uur) horen. Ook de 

honden zijn al vroeg wakker. Een reden om oordoppen in te pakken. 

o Op toeristische plaatsen en langs trekkingspaden hebben kinderen geleerd hun glimlach te 

verzilveren voor ‘one roepie’ of ‘a school pen’. Geef ze alsjeblieft geen geld of snoep. 

Bedelen is geen geaccepteerd onderdeel van de Nepalese cultuur. 

 

Anders dan thuis 

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, vervoer en 

infrastructuur verschillen in nogal wat landen van wat wij in Nederland en België gewend zijn. 

Je kunt een driesterrenhotel in Nepal niet vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en 

een bus biedt soms minder beenruimte dan een Europese touringcar. Als je van tevoren 

rekening houdt met dit soort zaken, dan zal eventueel oponthoud of ongemak niet vervelend 
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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. 

 

Reizen en covid 

Op dit moment (februari 2023) zijn er geen restricties van kracht in Nepal in het kader van 

covid. Anders dan dat het nodig is om een volledig vaccinatiebewijs voor Covid te tonen 

(Engelstalig) bij vertrek op Schiphol en aankomst in Nepal óf een negatieve PCR-test welke niet  

ouder is dan 72 uren bij aankomst in Nepal. 

 

Vaccinatievereiste 

Voorwaarde voor deelname aan deze reis is [echter] dat alle reizigers beschikken over een 

volledige en ten tijde van de reis geldige* covid-vaccinatie. Zonder bewijs kan de deelname 

worden geweigerd. 

 

* Het beleid in het land van bestemming ten aanzien van de geldigheid van de vaccinatie is 

   leidend. Dit beleid kan wijzigen waardoor de reiziger daarop moet inspelen. Is er geen beleid  

   in het land van bestemming dan geldt het Nederlandse beleid. 

 

Overheid wijzigt maatregelen 

Alle reizigers die meegaan met de reis moeten voldoen aan de op de bestemming (en 

doorreislanden) geldende (gezondheids)eisen. Overheden kunnen deze vereisten 

onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van  

de reiziger. Je kunt alleen kosteloos annuleren indien er aanzienlijke gevolgen zijn voor de 

uitvoering van de reis. 

 

Effecten tijdens de reis 

De eventuele coronasituatie en -maatregelen kunnen effect hebben op je reis, bijvoorbeeld: 

o Tijdens de reis kunnen ongemakken ontstaan zoals het tussentijds moeten testen op 

corona, afstand houden, mondkapje dragen, QR-codes scans, etc. 

o Maatregelen kunnen invloed hebben op de reisbeleving (zoals minder of meer drukte dan 

normaal). 

o Bepaalde faciliteiten of openbare aangelegenheden kunnen gesloten of beperkter open 

zijn. 

o Er kan een avondklok gelden wat kan betekenen dat winkels, horeca en andere 

gelegenheden beperkter open zijn. 

o Niet-essentiële winkels kunnen gesloten zijn. 

o Er kan een avondquarantaine of gehele quarantaine worden opgelegd wat betekent dat 

personen niet vrij zijn om te reizen of de accommodatie niet mogen verlaten. 

o Je krijgt of een van je reisgenoten krijgt corona tijdens de reis en moet verplicht in 

quarantaine. 

 

Vaccinatie-eisen van de overheid 
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Overheden kunnen eisen stellen aan het gevaccineerd zijn en daar ook privileges aan 

koppelen. De geldigheid van vaccinaties kan beperkt zijn en ook wijzigen. 

 

Dienstverleners kunnen aanvullende eisen stellen 

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van je 

verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van 

gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoor-

schriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan je de reis en de 

toegang worden ontzegd. 

 

Code oranje/reisadviezen in het licht van de coronacrisis 

De kleurcode van het reisadvies voor Nepal is momenteel geel. Je kunt dus op reis. 

De overheid vereist echter dat wij je informeren over de (financiële) risico’s van reizen bij code  

oranje. Je boekt wellicht naar een land welke, later in de tijd, door de Nederlandse overheid 

als code oranje wordt aangemerkt. Dat betekent dan niet dat je niet mag reizen, maar dat 

niet-essentiële reizen worden afgeraden door de overheid. Dat betekent dan ook dat je 

wellicht een verhoogd risico loopt ten opzichte van het risico in Nederland. Bestudeer het 

reisadvies goed. 

 

Je heb niet zonder meer een kosteloos annuleringsrecht 

Kosteloze annulering is niet zomaar mogelijk als de omstandigheden verslechteren. Per geval 

moet worden beoordeeld wat de effecten zijn op de uitvoering van de reis. Maatregelen en 

eisen die de lokale overheid aan je opleggen vallen binnen je eigen risicosfeer. Houd daar 

rekening mee bij boeking. 

 

Reis- en annuleringsverzekering 

Wij adviseren je dringend om een reisverzekering én annuleringsverzekering af te sluiten die  

zo goed mogelijk de risico’s gemoeid met reizen in tijden van corona dekt.  

 

Informatie Nepal en covid 

Om de actuele (reis)informatie te volgen over covid en Nepal kun je terecht op deze websites: 

Nepal Tourism Board:  https://ntb.gov.np/crisis-management-information 

Department of Immigration:  https://www.immigration.gov.np/ 

Crisis Management Coordination Center:  https://ccmc.gov.np 

 

 

Over NativeTravel 
 

Reisspecialist Nepal 

NativeTravel is al 15 jaar de reisspecialist voor jouw mooiste rondreizen door Nepal. Het 

accent van onze reizen ligt op cultuur, natuur en lokale bevolking. Samen met onze lokale 

teams zorgen wij voor jouw mooiste reisbelevenissen. We stellen je reis zorgvuldig samen en 

hebben aandacht voor ‘de puntjes op de i’. We zorgen voor afwisseling, unieke ontmoetingen, 

de leukste plekjes, bijzondere activiteiten, tijd voor ontspanning, authentieke accommodaties 

en nog veel meer. We garanderen je een onvergetelijke reis. Check onze recensies en reviews. 

 

 

 

https://ntb.gov.np/crisis-management-information
https://www.immigration.gov.np/
https://ccmc.gov.np/
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Vertrouwd op reis 

We vinden het belangrijk dat je met een goed gevoel op reis gaat. Daarom is NativeTravel 

aangesloten bij de SGR, het Calamiteitenfonds en de VvKR. 

 

SGR 

De SGR zorgt er voor dat je je reisgeld terug krijgt als wij door financieel onvermogen je reis 

niet zouden kunnen uitvoeren. Voor meer info over de SGR klik hier 

 

Calamiteitenfonds 

Het Calamiteitenfonds staat garant dat je (een deel van) de reissom terugkrijgt als wij je reis  

door een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren. Voor meer info over het 

Calamiteitenfonds klik hier 

 

VvKR 

Meer dan 400 reisspecialisten hebben hun krachten gebundeld binnen de Vereniging van 

Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). NativeTravel is lid van de VvKR. De reisspecialisten van 

de VvKR staan voor een persoonlijke benadering en zijn gericht op kleinschalig en duurzaam 

toerisme. Leden van de VvKR onderscheiden zich door hun betrokkenheid en expertise. Ze 

organiseren reizen met positieve impact voor natuur, lokale cultuur, tradities en werkwijzen. 

 

 

 

 

https://www.sgr.nl/wp/
https://www.calamiteitenfonds.nl/wp/

