Nepal - Annapurna Base Camp Trekking Ett förslag i arrangemang av Swed-Asia Travels

Annapurnamassivet i Nepal har 14 toppar på över 8000 m höjd - Foto: Swed-Asia Travels

DAG 01.
ANKOMST TILL KATHMANDU, NEPAL
Ankomst till Kathmandu International Tribhuvan Airport där personal från Swed-Asia Travels lokalkontor
väntar för transport till hotell. Den äldre stadsdelen ”Thamel” har flertalet mindre trevliga hotell, består av
ett myller av smala gränder och torg, gammal träbebyggelse och heliga tempel som varvas med butiker
fyllda av kryddor, souvenirer, kläder och allt en bergsvandrare kan behöva... Du möter också här ett
historiskt Kathmandu som ger dig känslan av att resa tillbaka i tiden.
Som kultursightseeing i Kathmandu rekommenderar vi; (som kan fördelas över två dagar)
* Den stora stupan Swayambhu med omkringliggande hindu och buddhistiska helgedomar. På toppen av
berget Swayambhu har ni en fantastisk utsikt över hela Kathmandu dalen.
* En promenad med egen guide i kulturkvarteren Kathmandu Durbar Square bland religiösa och historiska
byggnader och skulpturer. Här finns ”Kumari- templet” där världens enda levande gudinna, Kumari, bor
och lever… hon som av alla nepaleser är den viktigaste och högst aktade personen i hela landet.
* Buddhanath Stupa, i området där den största koncentrationen av tibetaner i Kathmandu lever. Området
är oerhört stämningsfullt, lugnt och bjuder in till eftertanke..
* Pashuputinath (hinduernas heliga kremeringsplats). Få ställen i världen kan mäta sig i de upplevelser
och den mystik ni konfronteras med under besöket vid den heliga platsen. Floden Bagmati River flyter
fram vid kremeringsplatsen där kremeringar öppet pågår under dygnets alla ljusa timmar.
Övernattning: Hotel Manang eller liknande i stadsdelen Thamel, Kathmandu (1330 m höjd)
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DAG 02.
KATHMANDU - POKHARA
Efter en tidig frukost hämtas ni upp för transfer till flygplatsen och inrikesflyg (propellerplan) till Pokhara.
(utgångspunkten för er Himalayavandring). I Pokhara finns allt vad en besökare önskar uppleva; En
vacker sjö, grönklädda berg, vy över snöklädda berg liksom tempel, kloster, läckra restauranger och
”turistbutiker” att besöka. Staden ligger i en dal med utsikt över det heliga berget Machhapuchhre (6977 m
högt). Pokharadalen har subtropiskt klimat med vackra blommor liksom bananer, apelsiner, papaya,
mango och kaktusfrukter. Nepals totala folkmängd är ca 28 miljoner, varav ca 180 000 människor är
koncentrerade i dalen omkring Pokhara. Incheckning på hotell och vila/förberedelser för morgondagens
start av trekking.
Övernattning: 3*** Hotel i Pokhara, (830 m höjd)

Bilder från Pokhara – Foto: Swed-Asia Travels
DAG 03.
POKHARA - NAYAPUL; TREKKING TILL BANTHANTI
Vandring ca 5-6 tim / övernattning 2.130 m höjd /
Tidig morgon avresa med bil från Pokhara. Ni passerar ett kinesiskt hydroelectric project vid floden Yamdi
Khola och efter cirka en timma anländer ni till startplatsen för er vandring (Nayapul).
Vid Birethani (1097 m högt) korsar ni en glaciärflod, fortsätter utmed Tikhedhunga sluttning och går över
Bhurungdi Khola River för att påbörja en lång stigning i trappor upp till Ulleri.
Övernattning i ”Tea House” i Banthanti (2.130 m höjd)
DAG 04.
TREKKING; BANTHANTI - GHOREPANI
Dagsetapp ca 3-5 tim / övernattning på 2.810 m höjd /
Höjden kan nu börja kännas i ben och lungor... Namnet Ghorepani betyder ”hästvatten”; platsen där förr
åsnekaravanerna stannade för att djuren skulle släcka sin törst. Karavanerna kom då ofta från den
Tibetanska högplatån och innehöll bl.a. bergssalt från Himalaya. Ni har idag vackra vyer över snötäckta
toppar. Naturen är vacker och området känt för sina stora blommande rhododendronskogar.
Övernattning i ”Tea House” i Ghorepani
DAG 05.
TREKKING; GHOREPANI - TADAPANI
Dagsetapp ca 5-6 tim / övernattning på 2.657 m höjd / högsta höjd 2.960 m /
Under natten håller er guide koll på vädret - är förutsättningarna goda så väcker han er före gryning och
ni gör ca en timmes mörkervandring (med pannlampa) upp till Poon Hill Viewpoint (3.210 m höjd) där ni
inväntar soluppgången och ser ”hela Himalayamassivet” vakna…
Ni går därefter tillbaka till Ghorepani för frukost innan ni fortsätter dagens etapp som tar er uppför
bergskammar och fram genom pine- och rhododendronskogar. Övernattning i ”Tea House” i Tadapani
DAG 06.
TREKKING; TADAPANI - CHHOMRONG
Dagsetapp ca 4-5 tim / övernattning på ca 2.170 m höjd /
Ett öppet och vackert landskap visar sig, ni passerar terrassodlingar och vattenfall, går över en hängbro,
och fortsätter stigning uppåt. De vandringsstigar ni går på används även för karavaner med lastdjur
(mulor) som bl.a. fraktar salt, frukt och spannmål mellan de olika byarna.
Chhomrong är en större by där de flesta hus är byggda i sten. Härifrån ser ni det höga berget Annapurna
South (7219m) och Hiunchuli (6441m). I Chhomrong bor folkslaget Gurung (de är farmare och fårherdar).
Övernattning: Tea House i Chhomrong
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DAG 07.
TREKKING; CHHOMRONG - DOVAN
Dagetapp 5-7 tim / övernattning på 2.670 m höjd /
Ni tar er fram över en hög hängbro över floden Chhomrong River. Efter en lång vandring stannar ni till i de
mindre byarna Tilche och Sinuwa för att så småningom komma fram till Kuldi på 2350 meters höjd. Ni
vandrar därefter vidare genom höga ekskogar, bambufält och vackra rhododendronskogar fram till
”Bamboo Lodge för er lunch. Ni fortsätter fram utmed flodbädden ut ur dalen, genom bambuskog, och
uppåt mot Dovan, för övernattning. Övernattning: “Tea House” i Dovan
DAG 08.
TREKKING; DOVAN - DEURALI
Dagsetapp 3-4 tim / övernattning på 3.200 m höjd /
Nu går det bara uppåt, uppåt och luften börjar bli påtagligt tunn. Många apor finns i området, se upp - de
är lekfulla och ibland lite för närgångna... En viddunderlig vy av Himalayas höga toppar breder nu ut sig.
Efter cirka en timme passerar ni grottan Hinko (3160m) och efter ytterligare någon timma når ni Deorali
på 3140 m höjd och öppet landskapet breder ut sig. Sträckan har nu branta stup och här ser man ofta
kungsörn och lammgam segla över området. Vi klart väder siktar ni topparna av Hiunchuli (6441m),
Machhapuchhere som på engelska kallas Fishtail Peak (6,993m), Annapurna III (7.555m), Annapurna I
(8.091m) och Fang (7647m). Övernattning i Tea House
DAG 09.
TREK TILL ANNAPURNA BASE CAMP, VIA MACHHAPUCHHRE BASE CAMP
Dagsetapp ca 5-6 tim / övernattning på 4.130 m höjd /
Tidig start för att efter cirka två timmar nå Annapurna Base Camp. Under vandringen upplever ni ett
scenario som är oslagbart vackert. Platserna som du passerar liknar en naturlig amfibieteater med vyer
över flera av världens högsta berg. Härifrån ser du södra sidan av Annapurna, samt toppen av Annapurna
som bestegs första gången 1970 av Don Whillians och Dougal Haston. Namnet Annapurna är Sanskrit och
betyder ordagrant "full of food" men översättas som “Goddess of the Harvests”. Inom hinduism menar man
att det är Annpurna (hon) som föder universum och utan henne skulle universum svälta.
Övernattning: Tea House, Annapurna Base Camp
DAG 10.
TREKKING; ANNAPURNA BASE CAMP - BAMBOO
Dagsetapp 7-8 tim / övernattning på 2.310 m höjd /
Nu går det nedför och du upplever att det blir lättare att andas. Ta det lugnt… Det är ofta på nervägen
som folk skadar sig då spänningen släpper efter att ha nått de höga målen.
Övernattning; Tea House
DAG 11. TREKKING; BAMBOO - JHINU DANDA
Dagsetapp 7-8 tim / övernattning på 1.760 m /
Dagen börjar med en stigning men fortsätter sedan nedåt där stegen blir lättare och lättare…
Dagens vandring är kort vilket ger dig möjlighet till skön avkoppling i byn Chhomrong. (varma källor finns
i närheten för sköna bad). Övernattning: Chhomrong Tea House
DAG 12.
TREKKING (AVSLUT) TILL NAYAPUL - BILTRANSPORT TILL POKHARA
Ni följer flodbanken Modi Khola fram till byn Birethani (1065m) där ni stannar för lunch. Platsen är
vackert belägen vid floden. Det blir nu tätare mellan byarna och ni når idag fram till Nayapul (”New
Bridge”). Vid Nayapul avslutas flertalet vandringar i Annapurnaregionen. Här hämtar vår biltransport upp
er för transport till ert hotell i Pokhara där ni kopplar av resten av dagen.
Övernattning: Hotel i Pokhara, (830m höjd)
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DAG 13.
POKHARA
Rekommendation; Vilodag utan inbokat program. Dalen har ett rikt fågelliv och en blomsterprakt som är
bedårande. Pokhara är en populär ort för turister att samlas på. Utmed stråket ”Lake Side” finns många
restauranger, butiker och barer. Strax utanför staden finns den Tibetanska befolkningen koncentrerad i
”Tibetanska byar” där ni t.ex kan besöka kloster och kanske medverka en stund i munkarnas
eftermiddagsmässa. Byns kvinnor säljer tibetanska hantverk och smycken till mycket låga priser. Den
tibetanska befolkningen är öppen och vänlig och ger er gärna en trevlig och intressant pratstund. Ett stort
antal tibetaner tog sig hit från Tibet till fots över Himalaya 1950 när den Röda armén intog Tibet. Dalai
Lama flydde från Tibet till Indien 1959 och många tibetaner har följt därefter.
I Pokhara finns även ett intressant ”Mountain muséum” att besöka. Övernattning: Hotel i Pokhara
Dag 14.
POKHARA - KATHMANDU
På morgonen hämtas ni upp på hotellet för transport till flygplatsen i Pokhara. Propellerplanet ni färdas i
tar 16 passagerare. Det är fri sittning ombord, och bästa utsikten (en sista blick av ”Himalaya från ovan”)
får ni genom att sitta på vänster sida i flygplanets riktning. Flygtid är 25 minuter. Framme i Kathmandu
väntar er bil med chaufför för transfer till hotell (eller kanske sightseeing)
Övernattning: Hotel i Kathmandu

Stupa Nepal

Vid Buddhanath Stupa

Vid Pashupatinath

DAG 15.
KATHMANDU - HEMRESA
Ni säger farväl till Nepal för denna gång… I anslutning till ert flyg hem (eller vidare till annan destination)
har ni transfer från ert hotell till Kathmandu flygplats.
- slut på service –

15 dagar landarrangemang; Pris från 19.000:- per person
Angivet pris avser minst två personer i sällskap
Internationell flygbiljett tillkommer
Vårt arrangemang/kostnad inkluderar:
* Flygplatstransfer och assistans vid ankomst/avresa flygplatser i Nepal
* Övernattning i dubbelrum på hotell i Kathmandu, Pokhara med daglig frukost
* Flygbiljett Kathmandu - Pokhara - Kathmandu
* Biltransport Pokhara - Nayapul - Pokhara (start/slut trekking)
* Under vandring i Himalaya, för 02 personer; 1 Bärare och 1 Guide (försäkrade och licensierade)
* Under vandring; boende i ”Tea House” (på högre höjd än Chomrong kan inte eget rum garanteras,
sovsal delat med andra vandrare erbjuds där som alternativ)
* Duffelbag (mjuk bag) för er packning under vandring erhålls på plats
* Under vandring ingår tre mål mat om dagen (frukost med te eller kaffe/ lunch/ middag)
* Karta över vandringsområdet Annapurna.
* Nödvändiga tillstånd för vandring i Himalayas nationalparksområde. (Conservation fee; TIMS).
* Sightseeing inkl entréer och egen guide i Kathmandu, omfattning enligt överenskommelse.
* Alla biltransporter sker i egen bil / egen chaufför
* Information på svenska av Swed-Asia Travels
* Erbjudande om individuellt information- och planeringsmöte på Swed-Asia Travels i Strängnäs
Ingår INTE:
* Internationell flygbiljett (Sverige-Nepal t/r) är en separat kostnad (vi bokar gärna)
* Ingen måltidsdryck ingår
Forts…
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Lunch och middag ingår inte i Pokhara, Kathmandu
Kostnad för dusch i varmvatten tillkommer under vandringen
Kostnad för eventuell ”heater” på rummet under vandringen
Egen reseförsäkring tillkommer, liksom avbeställningsförsäkring
Vaccinationer tillkommer
Visum till Nepal. (US$ 40 För 30 dagar vistelse / US$ 25 för max 15 dagar vistelse)
Dricks till bergsguide, bärare, chaufförer
Personliga utgifter som telefon, tvätt, ev minibar etc...

Individuellt program; Vi tar gärna emot önskemål för justeringar i programmet för just din resa.
Vi anpassar dag-för-dag programmet i resan efter dina önskemål och lämnar anpassat pris efter dialog.

Bild; Flygplatsen i Pokhara – Foto: Swed-Asia Travels

Välkommen till Nepal med Swed-Asia Travels!
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