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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 
 
Zaterdag 22 december: Amsterdam - Kathmandu  
Kathmandu is de hoofdstad van Nepal. Nepal is vier keer zo groot als Nederland en bevindt 
zich tussen India en China. Het land bestaat uit zowel lage vlaktes als het hooggebergte van de 
Himalaya. Kathmandu ligt in een grote vallei met de bergketen van de Himalaya zichtbaar aan 
de Noordkant. Een dove werknemer, die op het vliegveld van Kathmandu werkt, zal het 
reisgezelschap ontvangen en naar het hotel brengen.  
 
Zondag 23 december: Kathmandu 
08.00 uur: Ontbijt 
09.00 uur: We worden opgehaald door een dove gids en gaan Monkey Tempel bezichtigen 
12.00 uur:  Onder leiding van een dove gids Kathmandu Durbar Square bekijken 
14.00 uur: Lunch 
15.00 uur: Bezichtiging toer naar Pashupatinath Tempel 
18.00 uur: Terug naar het hotel 
20.00 uur: Diner 

 

Overdag bezichtiging van het oude centrum Patan. 
De route leidt verder naar Durbar Square, de 
huizen van het oude paleis van de Koning en 
Pashupatinath, één van de belangrijkste Hindoe- 
tempels van Shiva, een van de drie belangrijkste 
Goden uit het Hindoeïsme. We bezoeken 
Swayamboednath met een gids, die de 
symbolieken en de betekenis uiteenzet. We 
bezichtigen de rivier, waar lijkverbrandingen 
plaatsvinden. 

 
Maandag 24 december: Kathmandu en Patan  
08.00 uur: Ontbijt 
09.00 uur:  Vertrek naar Boudhanath  
10.00 uur: Onder leiding van een gids  
  Boudhanath Stupa bekijken 
13.00 uur: Lunch bij Nanglo restaurant, 
  gerund door dove mensen 
14.00 uur: Vertrek naar Patan 
15.00 uur: Vervolg van de bezichtiging toer 
  naar Patan en Durbar Square 
19.00 uur: Terug naar het hotel 
21.00 uur: Diner 
 

 
 



Pagina | 3  
 

Vandaag staat de architectuur en tempels van de stad Kathmandu centraal. Na het ontbijt (als 
u het al aandurft een Nepalees ontbijt) bezichtigen we de Monkey Tempel, waar we trappen-
lopen en de aapjes met je meelopen tot aan de Boedhanath Stupa, de heilige boeddhistische 
tempel uit Nepal. Hiervandaan is een wonderbaarlijk uitzicht over de stad en de vallei.  
 

Na het gezamenlijk bezoek aan Patan is de middag vrij om zelf nog wat te bezichtigen in het 
centrum. Eind van de middag ontmoeten we de dovengemeenschap van Kathmandu. We eten 
samen en brengen de avond met elkaar door.  
 

Als het mogelijk is, dan volgt in de avond een lezing en samenzijn met een doof parlementslid 
over de situatie rondom gebarentaal en de dovengemeenschap in Nepal. Dit is afhankelijk van 
de politieke agenda van dat moment. 
 
Dinsdag 25 december: Kathmandu - Mugling 
06.00 uur: Ontbijt 
07.30 uur: Vertrek naar Mugling 
12.00 uur: Lunch  
13.00 uur: Start raften 
17.00 uur: Beëindiging raften, daarna uitrusten 
19.00 uur: Diner 

Deze avond hebben we een cultuur-
programma, samen met dove mensen en  

  dan is de mogelijkheid om tradities  
  uitwisselen.  
 

Een kampement aan een wild stromende rivier. Aan het water staan tenten opgezet om samen 
met de dovengemeenschap tijd door te brengen.  
  
Het programma kunnen we zelf nog invullen en kan variëren van een zeskamp tot debatteren 
(een boeddhistische gesprekstechniek om het denken te stimuleren) en leren Nepalees koken.   
 
Woensdag 26 december: Mugling - Chitwan 
07.00 uur: Ontbijt 
09.00 uur: Vertrek naar Chitwan 
12.00 uur: Inchecken in het hotel 
13.00 uur: Lunch 
14.00 uur: Bezoek aan de Rapti rivier bank en boottocht 
17.00 uur: Inchecken in het hotel 
18.00 uur: Een culturele dansshow bijwonen en bekijken 
21.00 uur: Diner 
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Donderdag 27 december: Chitwan 
06.00 uur: Vogels kijken bij de Rapti Rivier en bezoek brengen aan het olifanten centrum. 
  Er zijn wel krokodillen in de rivier, met een beetje geluk ziet u een krokodil in 
  de rivier zwemmen.  
09.30 uur: Terug naar het hotel en ontbijten 
11.00 uur: Maak u klaar voor jeepsafari of olifant tocht door een beschermd natuurgebied.  
                           Daar is het genieten van de flora en fauna. In het park zijn olifanten, neushoorns 
  en andere (kleinere) wilde dieren. Voor de liefhebbers is er ook een olifanten 
  douche! 
15.00 uur: Terug naar het hotel en lunchen 
17.00 uur: Lokale dorp bezichtigen 
20.00 uur: Diner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 28 december: Chitwan - Lumbini 
06.00 uur: De wekker gaat af 
08.00 uur: Ontbijt 
09.00 uur:  Vertrek naar Lumbini (een 4 uur durende rit) 
  Lumbini is de geboorteplaats van Siddhartha Gautama (Boeddha) en een  
  bekend pelgrimsoord. Het is door de UNESCO betiteld als een van de ‘World 
  Heritage Site’, een Werelderfgoed.   
14.30 uur: Inchecken in het hotel  
15.30 uur: Lunch 
16.30 uur: De ruïnes van Lumbini bezichtigen. 
20.00 uur: Diner 
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Zaterdag 29 december: Lumbini 
07:00 uur:      Ochtend Yoga en meditatie onder leiding van een professioneel gids of Yogi. 
08.00 uur: Ontbijt 
09.00 uur: Bezoek aan Maya Devi tempel (Lord Buddha was hier geboren) en Pushkarini 
  vijver, waar Lord Buddha zijn eerste ritueel bad kreeg.  
13.00 uur: Lunch 
14.00 uur: Bezoek brengen aan werelderfgoed Lumbini incl. tuin, monastiek zone Peace 
  Stupa, internationaal museum en vredesvlam.  
20.00 uur: Terug naar het hotel 
21.00 uur: Diner 
 
We bezichtigen de prachtige tuinen, de Ashoka pilaar, de Maya Devi Tempel, die pas enkele 
jaren geleden is opgegraven en gewijd is aan de moeder van Boeddha en de Pushkarni vijver, 
waar Siddhartha zijn eerste religieus ritueel ontving en zijn laatste bad nam, voordat hij de 
wereld in trok om uiteindelijk ‘de verlichte’ te worden. 
 
In Tilaurkot bevinden zich de overblijfselen van het paleis (Kapilvastu), waar de ouders van 
Boeddha (als kind Siddhartha Gautama genaamd) woonden gedurende 29 jaar. Het verhaal 
van de geschiedenis van Boeddha gaat hier leven; het is een uitstekende plek om even terug te 
gaan in de tijd. Bezichtiging van museum, een stupa en een klooster. We verblijven in een 
simpel hotel, maar omdat dit zich op het terrein van het vroegere paleis bevindt, is de 
beleving van hoe het vroeger was op zijn sterkst! 

 

Zondag 30 december: Lumbini - Pokhara 
07.00 uur: Ontbijt 
08.00 uur:  We verlaten Lumbini en gaan naar Pokhara. Dat is ongeveer 7- 8 uur rijden.  
13.30 uur: Onderweg lunchen 
15.30 uur: Inchecken in het hotel 
17.30 uur: Slenteren door de  
                           straten van Pokhara 
20.00 uur: Diner 
 
Met de bus naar Pokhara, de 
beginplek van de meeste 
trekkingstochten naar de Himalaya. In 
Pokhara zijn vele winkeltjes. Er is een 
vrije dag ingepland om rond te lopen 
en te winkelen of lekker aan het meer 
te zitten met een schitterend uitzicht 
over de hele Himalaya gebergte.  
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Maandag 31 december: Pokhara 
08.00 uur: Ontbijt 
09.00 uur: Vandaag naar de Stupa van de Wereld Vrede. Vanaf hier adembenemend  
  uitzicht op de stad Pokhara en het meer van Phewa. Ook prachtige panoramisch 
  uitzicht op Machhapuchre en Annapurna-gebergte.  
13.00 uur: Lunch 
14.00 uur: Bezoek aan Devi's val, Mahendra-grot, Tibetaans vluchtelingenkamp en  
  internationaal bergmuseum. 
17.00 uur: Dovenschool bezoeken en indien mogelijk ook zullen we ook rijstvelden  
  bezoeken.  
20.00 uur: Diner 
   

Na het eten gaan we naar Sharangkot, één van de eerste dorpjes van de trekking route van het 
Annapurna gebied. Tijdens de oudejaarsavond heffen we met elkaar het glas voor het nieuwe 
jaar! 

 
Dinsdag 1 januari: Pokhara - Nagarkot via Kathmandu 
07.00 uur: Voor het ontbijt kijken naar de zonsopgang boven het gebergte en na het  
  ontbijt gaan we naar Pokhara wandelen.   
12.00 uur: Vertrek naar Nagarkot via Kathamndu en onderweg lunchen.   
20.30 uur: Inchecken in het hotel en geniet van de prachtige zonsondergang vanaf de top 
  van het hotel en het spectaculaire uitzicht op de bergketens.  
21.00 uur: Diner 
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Woensdag 2 januari: Nagarkot - Kathmandu via Bhaktapur 
06.00 uur: Zonsopgang voor de liefhebbers en de laatste keer voor het schitterende  
                           uitzicht en laatste glimp van de Himalaya. 
07.00 uur: Ontbijt 
08.00 uur: Op weg naar Bhaktapur 
09.30 uur: Onder leiding van een dove gids gaan we naar Bhaktapur. Dit is de oude stad.  
                           Hier bezichtigen we Durbar Square, Nyatapola tempel, 55 Window tempel. 
13.00 uur: Lunchen en daarna de rondleiding voorzetten en bezichtiging van de klei fabriek 
16.00 uur: Terugrijden naar Kathmandu 
18.00 uur:  Inchecken in het hotel. Je kunt lekker uitrusten of een wandeling maken door de 
  lokale straten van Thamel. Optioneel is een activiteit met een    
  dovengemeenschap. 
20.30 uur: Diner 

 
Donderdag 3 januari: Kathmandu 
08.00: Ontbijt 
 

Vandaag een vrije dag. U kunt uitrusten of een rondleiding door de vallei van Kathmandu 
willen maken, winkelen en souvenirs kopen voor het thuisfront. Of lekker eten in één van de 
restaurants. Optioneel: dovenschool bezoeken in Kathmandu.  
 
Afscheidsavond met de dovengemeenschap. 
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Vrijdag 4 januari: Kathmandu  
05.30 uur: Optioneel (€ 190,-) en dient voorafgaand aan de vlucht betaald te worden.  
  We worden opgehaald voor een vlucht over het Himalaya gebergte. De vlucht 
  zal een uur duren en u kunt genieten van het panoramische uitzicht over de  
  Himalaya, waaronder de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld (8.848 m.) 
08.30 uur: Terug naar het hotel en ontbijten. 
  Rest van de dag kunt u uw dag zelf indelen en genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 5 januari: Kathmandu - Amsterdam 
06.00 uur: Ontbijt (afhankelijk van de tijd van de vlucht) 
Ongeveer 3 uur van tevoren, worden we opgehaald en naar de luchthaven gebracht voor uw 

terugvlucht naar Nederland.   
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      R O N D R E I S    N E P A L 

€ 1989,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 
2-PERSOONSKAMER 

            (* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie) 
 

INBEGREPEN  
 Vlucht van Amsterdam - Kathamandu retourticket 
 Transport vanaf aankomst in Kathmandu naar het hotel, de rondleidingen in 

Kathmandu, Patan en Mugling 
De reis naar Chitwan , Lumbini, Pokhara, Nagarkot en Bhaktapur en terug naar 
Kathmandu 
Vervoer van hotel naar het vliegveld 

 6 nachten accommodatie in Hotel Yatri suites & spa  
 1 nacht accommodatie in het kamp bij de Trishuli Rivier  
 2 nachten accommodatie bij de Safari Adventure Lodge, Chitwan, inclusief maaltijden 

lunch en diner 
 2 nachten accommodatie in Sakya Guest House Lumbini met lunch en diner 
 1 nacht accommodatie in Hotel Crystal Palace Pokhara 
 1 nacht accommodatie in lodge, Sharangkot 
 1 nacht accommodatie in Hotel Country Villa, Nagarkot  
 Entrees voor bezienswaardigheden en tempels 
 Professionele gidsen voor de rondleidingen en dovengids tijdens de hele reis 

 
NIET INBEGREPEN 

 Diner (behalve 3 maaltijden) en drinken 
 Fooien 
 Toeslag 1-persoonskamer indien gewenst    € 100,- per persoon 
 Visum  
 Vaccinatie (afhankelijk van persoonlijke wensen)     
 Persoonlijke uitgaven 
 Donaties in tempels, scholen, kloosters, etc. 
 Vlucht over het Himalaya gebergte    € 190,- per persoon 
 EHBO doos (centrale EHBO neemt reisbegeleider mee) 
 Calamiteitenfonds 
 Reis-en ongevallenverzekering     €   50,- per persoon 
 Annuleringsverzekering (incl. reis- en ongevallen)  € 195,- per persoon 

 

*  Gaarne per direct aangeven of u annuleringsverzekering wil afsluiten bij ons?  
Attentie: Dit in geval als er een calamiteit bij u zelf of in uw familie alleen eerste graad 

voordoet. Dan kunt u aanspraak maken op deze verzekering. 
 

BETALING REISSOM (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons) 
 Aanbetaling:  €    789,- per persoon vóór 1 augustus a.s. 
 Restbetaling:  € 1200,- per persoon vóór 1 november 2018 

 
Betaling in termijnen mogelijk 

 1e termijn:  € 400,- per persoon vóór 1 september 2018 
 2e termijn: € 400,- per persoon vóór 1 oktober 2018 
 3e termijn € 400,- per persoon vóór 1 november 2018 

De aanbetaling van € 789,- dient vóór 1 augustus 2018 voldaan te worden. IBAN nr.  
NL85 ABNA 0246 1980 28 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Nepal 2018 (of factuurnummer) 

SLUITING 
INSCHRIJVING: 

 

1 AUGUSTUS 2018 
2018 
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Groepsgrootte 
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 10 
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 20 
 
Reisprogramma 
Deze specifieke reis wordt bij Asian Travel ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel.  

Gidsen 
Op diverse locaties zijn plaatselijke dove gidsen beschikbaar. Ook zal een gids van Asian 
Travel delen van de reis aanwezig zijn.   
 
Tolken 
Er gaan minimaal 2 tolken mee op reis.  
 
Uw tolk is Mariken van Bergen (foto hieronder). Uw 2e tolk is Renske Maes. 
 
Reisbegeleiding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
                Maaike Ferf Jentink      Mariken van Bergen 
                                    (Reisbegeleidster)                  (Assistente reisbegeleidster & tolk) 

 
 
 
 
 
 

Nilam 
(Nepal) 
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A C C O M M O D A T I E 
 

Yatri Suites & Spa ****  
Yatri Suites and Spa ligt op 1,2 km van Hanuman Dhoka, in de wijk Thamel in Kathmandu. Het 
beschikt over kamers met airconditioning en Wifi is gratis in alle ruimtes.  
 

De kamers zijn voorzien van een flat screen-tv. Sommige hebben een zithoek waar u kunt 
ontspannen na een drukke dag. De kamers hebben een eigen badkamer met gratis 
toiletartikelen. Badjassen en slippers zijn aanwezig voor extra gemak. 
 

U kunt gebruikmaken van de 24-uursreceptie. Het beschikt over een salon en een 
cadeauwinkel. 
 

U kunt genieten van een maaltijd in het eigen restaurant van de accommodatie, gevolgd door 
een drankje aan de bar. 
 

 
Safari Adventure Lodge 
Safari Adventure Lodge ligt in Patlahara (Chitwan) en beschikt over kamers met gratis Wifi en 
airconditioning. Het resort heeft een buitenzwembad. 
 

De kamers zijn voorzien van een balkon met uitzicht op de tuin en een zithoek.  
 

U kunt gebruikmaken van de 24-uursreceptie. De medewerkers staan voor u klaar. Ze spreken 
Engels en Hindi.  

 

 
 
 

1 nacht accommodatie in het kamp bij 
de Trishuli rivier. 
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Shakya Guest House 
Sakya Guest House ligt aan de weg naar de 
hoofdgang van Lumbini en beschikt over kamers 
met airconditioning, een eigen balkon, Wifi, 
thee/koffiezetapparaat, mineraalwater, minibar, 
haardroger, badkamer.  Een simpel maar school 
hotel.  
 

 
Hotel Crystal Palace *** 
Het luxueuze Hotel Crystal Palace ligt op een centrale locatie in Pokhara en biedt een spa, een 
restaurant en kamers met een prachtig uitzicht op het meer en de bergen. Er is gratis Wifi 
beschikbaar. 
 

De kamers van Hotel Crystal Palace bieden een flat screen-tv, airconditioning en een balkon. 
De privébadkamers zijn uitgerust met een douche, gratis toiletartikelen en slippers. Verder 
hebben de kamers een zithoek met een kabel-tv. 
 
Hotel Crystal Palace heeft een 24-uursreceptie, een tuin en een terras.  
 
In het Crystal Restaurant worden internationale gerechten geserveerd. Er is ook roomservice 
beschikbaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina | 13  
 

Hotel Country Villa *** 
Hotel Country Villa (Nagarkot) biedt een restaurant dat Indiase en internationale lekkernijen 
serveert, op 7200 meter boven de zeespiegel, verspreid over 2,51 hectare grond. In de 
openbare ruimtes van de accommodatie is gratis Wifi beschikbaar. 
 
Elke kamer is voorzien van een satelliet-tv en een zithoek. De eigen badkamer is uitgerust met 
een douche, gratis toiletartikelen en slippers. 
 
Hotel Country Villa biedt een 24-uursreceptie, een tuin en een terras. Een gemeenschappelijke 
lounge, een ticketservice, een excursiebalie.  
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Typisch Nepalees 
 
 

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Bhat Tarkari        Everest bier 
 

 
 

         Chatamari                Lassi 
 
 
 
 

             Chyola                   Momo 


