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Med udsigt til Himalaya
Leder I efter et anderledes eventyr med kig til fremmede kulturer og ikke mindst med udsigt til verdens tag – de spektakulære Himalaya- 
bjerge – så rejs med os og vores dygtige rejseleder til Nepal.

Rundrejsen begynder og slutter i Kathmandu, hvor vi bl.a. ser den berømte Boudhanath-stupa, der er pyntet med bedeflag og 
bemalet med Buddhas øjne på alle fire sider. Rundt om stupaen beder buddhister og hinduer side om side – her i Nepal skelner 
man nemlig ikke så nøje mellem religionerne. Vi besøger også det berømte Durbar Square, byens historiske centrum hvor den 
levende unge gudinde, Kumara, bor.

Vi kører vestpå til Bandipur for at opleve den gamle newarkultur med sin karakteristiske arkitektur og traditionelle levevis, og 
videre til Pokhara, hvor vi har første parket til Himalayabjergene, nærmere betegnet Annapurnamassivet. Dette bjergmassiv er 55 
km langt med adskillige tinder, hvoraf den højeste tårner sig mere end 8000 meter mod himlen. Vi nyder udsigten fra forskellige  
vinkler og cykler en tur – ned ad bakke, så alle kan være med.

Herefter bevæger vi os mod syd til Chitwan National Park, som er hjemsted for krokodiller, næsehorn, elefanter og ikke mindst 
den berømte og meget truede bengalske tiger. Vi tager på safari med øjnene på stilke – både i kano, med jeep og til fods gennem  
junglen. I og omkring Chitwan møder vi også tharufolket og får et kig til deres særlige traditioner.

Med denne rundrejse har vi chancen for at opleve Nepal og Himalayabjergene helt tæt på. Det er ikke en vandretur men en 
kultur- og naturrejse, hvor vi kan forvente at blive introduceret til spændende og fremmedartede kulturer og en natur så smuk 
og mangfoldig, at vi aldrig glemmer det!

Vi ønsker jer en rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Nepal 
Rundrejse med dansk rejseleder - 11 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark – Nepal. Afrejse fra Københavns Lufthavn sidst på  
 eftermiddagen med et enkelt stop undervejs. Vi nyder den gode  
 service ombord og prøver også at få noget søvn, så vi er klar til  
 eventyr, når vi lander i Kathmandu.

Dag 2. Ankomst til Kathmandu. Forhåbentlig ser vi Himalaya fra oven,  
 når vi flyver ind over Nepal i morgenlyset. Vi lander i Kathmandu  
 sidst på formiddagen, tjekker ind på hotellet og spiser frokost.  
 Herefter kører vi ind til Boudhanath-området til byens største  
 stupa, hvorfra Buddha holder et vågent øje med byen. Sight- 
 seeing og middag i det spændende område og hjem i seng for  
 at hvile ud efter rejsen. 

Dag 3. Kathmandu - Bandipur. Efter en tidlig morgenmad kører vi  
 videre gennem smuk natur til Bandipur, som er et mekka for den  
 såkaldte newarkultur. Vi når en byvandring om eftermiddagen.

Dag 4. Bandipur - Pokhara. Rejsen fortsætter til Pokhara, som ligger  
 blot 35 kilometer fra Himalaya. Her nyder vi udsigten til de høje  
 tinder i Annapurnamassivet fra søbredden og overværer en smuk  
 solnedgang over bjergtinderne.

Dag 5. Pokhara. Vi kører op i bjergene fra morgenstunden for at se  
 solen stige op over Himalaya – en uforglemmelig oplevelse.  
 Turen tilbage til dalen foregår på cykel – nedad bakke, og  
 eftermiddagen byder på en sejltur på Phewa Lake.

Dag 6. Pokhara. Besøg ved vandfaldet Devi’s Falls og en hule, som  
 er hellig for hinduerne. Om eftermiddagen er der tid til afslap- 
 ning i byen eller på hotellet, så vi kan få sjælen med.

Dag 7. Pokhara - Chitwan. Vi forlader Pokhara og kører til Chitwan  
 National Park. Her kigger vi indenfor i en tharulandsby og ser  
 solen gå ned over Chitwan og Raptifloden.

Dag 8. Chitwan National Park. I dag er der flere naturoplevelser på  
 menuen. Vi starter dagen med en tur i kano, hvor vi spejder efter  
 krokodiller. Efter et besøg på Elephant Breeding Center skal vi  
 ind i junglen til fods, og om eftermiddagen kører vi i jeep endnu 
 længere ind i junglens dyb på udkig efter flere dyr. Her lever  
 både elefanter, næsehorn og den sjældne og meget truede  
 bengalske tiger.

Dag 9. Chitwan - Kathmandu. De der har lyst, kan tage med på en  
 tidlig fuglesafari, inden vi igen vender næsen mod Kathmandu.  
 Busturen byder på smukke naturomgivelser. Fremme i hoved- 
 staden besøger vi det berømte abetempel, hvorfra vi har en fin  
 udsigt over byen.

Dag 10. Kathmandu og hjemrejse. Lidt tid på egen hånd og frokost  
 i samlet flok, inden vi skal opleve byens højdepunkter med det  
 berømte Durbar Sqaure, hvor den levede gudinde bor, og  
 hindutemplet Pashupat Nath. Afskedsmiddag og herefter til  
 lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen via Doha.

Dag 11. Ankomst til Danmark. Vi skifter fly i Doha og lander i  
 Københavns Lufthavn i løbet af eftermiddagen.

Kathmandu - Bandipur

Pokhara - Chitwan - Kathmandu

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Kathmandus spændende templer
•  Oprindelige kulturer i Bandipur
•  Udsigt til Himalaya – verdens tag
•  Safari med næsehorn og elefanter
•  Små grupper, 15-25 deltagere

KINA

INDIEN

NEPAL

KathmanduChitwan National Park

Bandipur
Pokhara
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RELIGION I NEPAL

Siden 1700-tallet har hinduismen været den 
stærkeste religion i Nepal, og ca. 87 % af  
befolkningen betegner sig om hinduer. 
Omkring 8% er buddhister, men der skelnes i 
praksis ikke meget mellem disse to religioner, 
der gensidigt har påvirket hinanden. F.eks. spil-
ler det ellers hinduiske kastesystem også en 
rolle hos nepalesiske buddhister, og flere guder 
dyrkes af både hinduer og buddhister.

Traditionelle religioner som forfædredyrkelse 
og shamanisme er også stærke i Nepal.
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Bandipur er en gammel handelsby på ruten mellem Tibet og Indien. I 1800-tallet passerede tibetanerne 
gennem byen med skind, urter og sågar heste, mens inderne bragte bl.a. tobak og glas den modsatte vej. 

De farverige bedeflag hænger overalt i Nepal.
Nederst: En fin detalje fra en bygning i newarstilen.

Dag 1. København – Kathmandu
Vi mødes i Københavns Lufthavn for at begive 

os ud på et eventyr af de helt store: en rund-

rejse i Nepal med vidunderlige udsigter til 

Himalaya, safari blandt elefanter og næse-

horn og en introduktion til spændende og 

fremmedartede kulturer.

Dag 2. Ankomst til Kathmandu, besøg 
ved Boudhanath – Nepals største stupa
Efter et flyskift undervejs flyver vi ind over 

Nepal, når solen er stået op, og allerede fra 

flyet får vi et kig til Himalayas tinder, der stræ-

ber mod himlen. Vi lander i Kathmandu sidst 

på formiddagen, og her venter en bus på at 

køre os ind til byens centrum, hvor vi tjekker 

ind på hotellet.

Vi spiser frokost på hotellet, og herefter er 

vi klar til de første oplevelser i byen. Vi skal 

besøge Boudhanath, som er Nepals største 

stupa på 35 meter og Kathmandus vartegn. 

Her er meget livligt, og templet bruges i de 

troendes hverdag – pilgrimme, buddhistiske 

munke i orange klædedragter og andre troende 

samles her under Buddhas vagtsomme øjne og 

mumler bønner, ruller bedehjul og lader bede-

kransen passere gennem fingrene, så man har 

styr på, hvor langt man er nået i sin lovprisning.

Omkring 87 procent af nepaleserne er hin-

duer, mens cirka 8 procent er buddhister. 

I Nepal er de to religioner dog ikke stærkt 

adskilt, da de begge har rødder i tantrismen, 

og troende derfor ikke skelner ligeså stærkt 

imellem dem.

I området omkring den berømte Boudhanaths- 

stupa kigger vi på et par af de mere end 50 

klostre, som egentligt hører hjemme i Tibet. 

Mange tibetanske munke flygtede til Kath-

mandu og andre steder i Nepal, efter at kine-

serne gik ind i Tibet i 1950. 

I Sechen-klosteret, som vi 

ser udefra, lever der i dag 

mere end 500 munke fra 

hele Himalaya-regionen. 

Vi bliver i området omkring 

stupaen og spiser middag 

på en hyggelig lokal restau-

rant, og herefter er vi klar 

til at gå i seng efter vores 

første oplevelser i Nepal. 

Dag 3. Kathmandu – Bandipur, 
gåtur i den gamle handelsby
Vi forlader Kathmandu for denne gang, men 

vi kommer tilbage i slutningen af rundrejsen 

for at opleve meget mere af denne lettere 

kaotiske, men meget spændende storby. Efter 

en tidlig morgenmad tager vi plads i bussen 

for at køre videre vestpå til bjergbyen Ban-

dipur. På den ca. 5 timer lange bustur kan vi 

først nyde synet af det travle Kathmandu og 

senere hen små landsbyer, hvor vi får et kig 

på nepalesernes hverdag.

Naturen er en af Nepals helt store attraktio-

ner, og busturen giver os rig mulighed for at 

læne os tilbage og nyde frodige grønne dale, 

bjergtoppe og ikke mindst Trishulifloden, som 

løber langs Prithvi Highway, som vi følger 

et langt stykke vej. Prithvi Highway er en af 

Nepals største færdselsårer, og der er nok 

at kigge på, når oksekærrer, 

cyklister, motorcykler og tungt 

læssede fodgængere glider 

forbi vinduerne.

Først på eftermiddagen når vi 

den lille bjerglandsby Bandipur, 

som har omkring 15.000 ind-

byggere. Bandipur ligger på en 

bjergside i 1000 meters højde 

og var oprindeligt handelsby 

for rejsende fra Tibet og Indien og er der-

for rig på kulturelle oplevelser. Indbyggerne 

i Bandipur er newarer, som er den oprinde-

lige befolkningsgruppe i Kathmandudalen, og 

de har været med til at præge området både 

historisk og kulturelt. 

Vi spiser frokost, og herefter bruger vi nogle 

hyggelige timer på at gå rundt i den bilfri by 

og nyde newar-arkitekturen, som er kende-

tegnet ved sit specielle murværk og detalje-

rede træudskæringer. Samtidig er Bandipur 

Nepal - med udsigt til Himalaya
11 dage 

Omkring 87 procent 
af nepaleserne er 
hinduer, mens cirka 8 
procent er buddhister
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et mekka af templer og buddhistiske hellig-

domme, som vi vil kigge nærmere på. Vi håber 

på klart vejr, for så kan man nyde udsigten 

til Annapurnabjergene og toppen af Manaslu, 

der er blandt de ti højeste bjerge i verden.

Om aftenen spiser vi middagen sammen på 

vores hotel.

Dag 4. Bandipur – Pokhara, besøg ved 
World Peace-pagoden og udsigt til Himalaya
Efter morgenmaden fortsætter vi ad Prithvi 

Highway til Pokhara, som ligger i en dal i cirka 

800 meters højde med en fantastisk udsigt 

til Himalaya, der kun befinder sig omkring 35 

kilometer fra byen.

Vi er fremme i Pokhara efter ca. 4 timers kør-

sel, og vi spiser nu frokost ved Phewa Lake, 

hvor vi har en vidunderlig udsigt til svimlende 

høje bjerge, der spejler sig i søens overflade, 

og til den frodige natur rundt om søen, som 

er så særlig for Nepal. Efter frokost kører vi 

gennem små landsbyer op i bjergene, hvor vi 

vil gå en halv times tid til World Peace Pagoda.

Dette tempel er en klassisk nepalesisk stupa, 

hvilket betyder hvidkalket og udsmykket med 

gulddetaljer og svajende farverige bedeflag. 

Kombineret med den blå himmel og bjerg-

toppene i baggrunden er den et endnu mere 

betagende syn. Her nyder vi den panoramiske 

udsigt over Annapurna, Pokhara og Phewa 

Lake, og vi slutter dagen med en traditionel 

nepalesisk middag på vores hotel.

Dag 5. Pokhara, en uforglemmelig 
solopgang over Himalaya
I dag starter vi allerede klokken 5, hvor vi vil 

få en hurtig forfriskning, inden vi igen tager 

turen op i bjergene, denne gang for at opleve 

solopgangen over de sneklædte bjergtoppe.

Der er ikke mange solopgange, der kan måle 

sig med den over Himalaya, så det gælder om 

at nyde synet, når solen kaster 

sine første stråler og farver 

bjergtinderne gyldne. Vi spiser 

morgenmad på en restaurant 

i bjergene, inden vi på cykler 

bevæger os i ned i dalen. Turen 

ned tager et par timer, inklusive 

transport tilbage til hotellet, og 

på vejen passerer vi små huse, 

glade børn og fritgående geder. 

Tilbage i Pokhara spiser vi fro-

kost på egen hånd og har 

måske tid til en slentretur i byen, der ligesom 

Bandipur har mange fine newarhuse med det 

karakteristiske røde murværk. Her er mere 

laid back end i Kathmandu, og stemningen er 

afslappet og også præget af, at mange trek-

kingture i Himalaya udgår herfra. Der er gode 

muligheder for at købe souvenirs i Pokhara, 

f.eks. bløde tørklæder i den fineste uld.

Sidst på eftermiddagen skal vi en tur ud på 

Phewa Lake i robåde for at nyde udsigten fra 

en ny vinkel – bl.a. til det næsten 7 km høje 

Machhapuchare-bjerg, hvis tinde er formet 

som en fiskehale.

Dag 6. Pokhara, Devi’s Fall og tid 
til afslapning
Vi har kun program for halvdelen af dagen i 

dag, da vi også skal have tid til at få sjælden 

med. 

Lidt uden for byen besø-

ger vi vandfaldet Devi’s 

Fall, hvor vandet strøm-

mer ned gennem en 

smal slugt og efterlader 

vandperler på de grønne, 

mosbeklædte sten – et 

virkeligt godt eksempel på 

den smukke og varierede 

natur i Pokharadalen. 

Tæt herpå kigger vi inden-

for i den mystiske Maha-

dev Cave, en hule i bjerget, som har særlig 

betydning for byens hinduer. Endelig besøger 

vi The International Mountain Museum, som 

har forskellige udstillinger om bjergbestig-

ning, om de etniske befolkningsgrupper og 

om floraen og faunaen i området.

Resten af dagen slapper vi af hver for sig – i 

byen eller i de behagelige omgivelser på vores 

hotel. Er der stemning for det, arrangerer rejse- 

lederen gerne en fælles middag på en af 

byens hyggelige restauranter.

Sidst på eftermid-
dagen skal vi en tur 
ud på Phewa Lake i 
robåde for at nyde 
udsigten fra en ny 
vinkel

Nepal - med udsigt til Himalaya
11 dage 

World Peace-pagoden uden for Pokhara er bygget af en japansk 
buddhist, der var stærkt inspireret af Mahatma Gandhi. 

En unik oplevelse er solopgangen over Himalaya med de sneklædte tinder.
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POKHARA - HIMALAYAS SPEJL

Pokharas beliggenhed er intet mindre end for-
midabel. Ca. 35 km fra byen tårner de sneklædte  
Himalayabjerge sig op, og på en klar dag spejler 
tinderne sig perfekt i den blanke Phewa Lake. Bl,.a 
kan vi nyde synet af det fiskehaleformede Mac-
chapuchare-bjerg – det tager pusten fra de fleste. 

Selve Pokhara by ligger i en dal i ca. 1.400 meters 
højde, og der kommer en del turister til byen, idet 
den også er udgangspunkt for Nepals store trek-
kingindustri. Vi har god tid i byen – også tid til at 
nyde stemningen og slappe af ind i mellem vores 
sightseeing.
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Dag 7. Pokhara – Chitwan, gåtur i 
landsbyen og kulturelle oplevelser
Vi forlader Pokhara og de sneklædte bjerg-

toppe for nye oplevelser i Chitwan National 

Park. En bustur gennem Nepal er bestemt ikke 

kedelig, og det gælder om at læne sig tilbage 

og nyde de mange oplevelser, der bliver serve-

ret på vejen. Vi ankommer til Chitwan National-

park tidligt på eftermiddagen og spiser frokost, 

inden vi bliver indkvarteret på vores hotel.

Chitwan blev en nationalpark i 1973 og var tid-

ligere et kongeligt jagtreservat. Inde i national-

parken lever bl.a. leoparder, næsehorn, bjørne, 

mange arter af hjorte og den bengalske tiger, 

og i området omkring den lever tharufolket,  

som er en af de største etniske grupper i 

Nepal, og om eftermiddagen besøger vi en 

tharulandsby. Husene er lerfarvede med strå-

tag, og vi skal ind og besøge et af husene for 

bedre at forstå deres måde at lave på.

På vejen kører oksekærrer og hestevogne, som 

tharuerne bruger til transport. Vandbøfler står 

tøjret foran hytterne og geder, høns og kyllin-

ger løber frit rundt i landsbyen. Atmosfæren 

er varm, og både børn og voksne tager godt 

imod os og vil gerne snakke og fortælle.

Efter gåturen nyder vi den røde solnedgang 

over Chitwan og Rapti River, mens den helt 

særlige ro lægger sig over området. Vi spiser 

middag på vores hotel, som ligger fint mellem 

grønne buske og palmer. Efter middagen vil 

den lokale tharudansetrup opføre den tradi-

tionelle stokkedans.

Dag 8. Chitwan National Park, 
safari med kano, til fods og i jeep
Chitwan betyder "i hjertet af jung-

len", og den beskrivelse er meget 

præcis for den 932 km2 store natio-

nalpark.

Vi starter tidligt med en kanotur på 

Rapti River. Turen er fredfyldt, og der 

hviler en stilhed over parken med 

undtagelse af nogle få lokale, der er gået i 

gang med dagens arbejde, mens morgen-

tågen letter. På kanoturen får vi lov at opleve 

Chitwans specielle fugleliv og forhåbentlig 

ser vi krokodiller, der ligger i flodens overflade 

eller hviler sig på bredden.

Kanoturen ender ved Elephant Breeding 

Center, hvor man avler og træner elefanter. 

Elefanterne bruger det meste af dagen på at 

græsse i junglen, men opholder sig på cente-

ret i morgen- og aftentimerne. Efter besøget 

hos de store dyr går vi en tur i junglen med en 

lokal guide, der har stort kendskab til parkens 

fugle-, dyre- og planteliv. Turen går gennem 

Chitwans imponerende tætte jungle og åbne 

græsstepper, som huser mange forskellige 

dyrearter, blandt andet aber, elefanter, hjorte 

og det sjældne pansernæsehorn. 

Efter frokost skal vi 

endnu engang ind i jung-

lens dyb, denne gang på 

ladet af en jeep, hvor 

vi forhåbentlig også får 

spændende dyr at se – 

måske endda den ben-

galske tiger. Dagen slut-

ter med at se elefanterne 

tage bad i floden. Det er 

dejligt at se, hvordan de 

store dyr nyder at blive afkølet i flodens vand.

Dag 9. Chitwan – Kathmandu, 
evt. fuglesafari og besøg i abetemplet
Chitwans rige dyreliv inkluderer også over 

450 fuglearter, og fra den meget tidlige mor-

genstund, hvor fuglene er mest aktive, vil 

der være mulighed for at gå en tur i områ-

det og opleve de forskellige fuglearter. Chit-

wan huser både store rovfugle, ugler og den 

karakteristiske næsehornsfugl med det store 

næb og smukke fjerdragt.

Netop smukke fugle er en af Chitwans spe-

cialiteter, udover påfugle kan vi også være 

Det nepalesiske landbrug er ikke mekaniseret. Det er stadig okserne, der trækker læsset, og på vores busture vil vi have udsigt til arbejdet i marken og til landlig 
idyl i de små landsbyer.

Nepal - med udsigt til Himalaya
11 dage 

På vejen kører 
oksekærrer og 
hestevogne, som 
tharuerne bruger 
til transport
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CHITWAN NATIONAL PARK

Denne nationalpark er også UNESCO-verdensarv og har 
ry for at være en af de absolut bedste nationalparker i 
Sydøstasien, når det gæler om at spotte dyreliv. Her har 
vi bl.a. muligheden for at se det indiske næsehorn, pan-
sernæsehornet. Der findes omkring 2000 af dem i Syd- 
og Sydøstasien, og 600 af dem lever i Chitwan. 

Herudover kan vi være heldige at se elefanter, forskellige 
aber og naturligvis masser af smukke fugle. Den bengal-
ske tiger lever også i parken, men vi skal have en særlig 
aftale med de højere magter, hvis vi skal se den. Vi tager 
på safari med båd på Rapti River, med jeep og til fods.
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KATHMANDU – KAOS OG KULTUR

Nepals hovedstad er en fantastisk oplevelse! Den 
kan umiddelbart virke kaotisk, men den er også virke-
ligt fascinerende med sine smukke monumenter 
og historiske steder. Kongerne regerede fra og blev  
kronet på Durbar Square, og tæt herpå bor den 
berømte levende gudinde, Kumara, en lille pige der 
udvælges efter særlige ritualer. Hun viser ind i mellem 
sit ansigt i den meget smukke gårdhave med kunst-
færdigt udførte balkoner og vinduer.

Vi besøger naturligvis også Swayambhunath-templet, 
hvorfra Buddha overvåger byen og dens indbyggere.
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heldige at se isfugle, glitrende biædere og 

papegøjer i strålende farver. Vil man hellere 

sove en anelse længere, kan man vælge at 

springe denne oplevelse over. 

Vi vender nu næsen tilbage mod bylivet i 

Kathmandu, og fremme i hovedstaden kører 

vi direkte ud til en af byens store attraktioner, 

Swayambhunath-templet, som også kaldes 

Monkey Temple. 

Her boltrer vilde aber sig i templets smukke 

omgivelser, og de er så vant til mennesker, at 

de gladeligt snupper spiselige sager og vand-

flasker ud af hånden på dig. Swayambhunath 

er dekoreret med Buddhas altseende øjne 

og ligger på en top lidt uden for centrum, så 

både vi og Buddha får en spektakulær udsigt 

over spraglede Kathmandu.

Vi tjekker ind på vores hotel og spiser en mid-

dag tæt herpå, og herefter siger vi godnat og 

sov godt. 

Dag 10. Kathmandu, Durbar Square med 
den levende gudinde og hjemrejse
Vi har heldigvis hele dagen til de sidste ople-

velser i Kathmandu, og vi kommer bl.a. til at 

koncentrere os om byens historiske og reli-

giøse seværdigheder.   

Har man en stor drøm om at komme tæt 

på Mount Everest, verdens højeste bjerg 

der med svimlende 8.850 meter, så vil der 

i dag være mulighed for at tilkøbe en eks-

tra udflugt bestående af en times flyvning 

i morgenlyset langs Himalayabjergene til 

Mount Everest og tilbage igen. Flyvningen 

foregår før morgenmaden – se mere i pris-

listen under tilkøb. 

Om formiddagen har vi lidt 

tid på egen hånd, og heref-

ter kører vi ud for at spise 

frokost sammen. Næste 

punkt er et besøg ved Patan 

Durbar Square, som er 

Kathmandus historiske cen-

trum og et af de primære 

områder for newararkitek-

tur i hovedstaden. 

Patan Durbar Square blev ramt af jordskælvet 

i 2015, og de tre store templer på hovedplad-

sen er under genopbygning, men der er hel-

digvis stadig mange interessante bygnings-

værker tilbage.

En af de helt store attraktioner er Kuma-

ris hus. Kumari er en levende gudinde, som 

er symbol på den guddommelige kvindelige 

energi i hinduistiske religioner. Udvalgte piger 

gennemgår som børn en række prøvelser, 

og den der klarer disse bedst, bliver Kumari. 

Den levende gudinde viser sig kun sjældent, 

men er vi ovenud heldige, får vi et glimt af 

hende i sin røde klædedragt og karakteristiske 

ansigtsmaling.

Vi kører videre til hindutemplet Pashupat 

Nath, der oprindeligt stammer fra år 365. 

Det ligger på bredden af den hellige Bagmati- 

flod, hvor hinduerne foretager ligbrændinger. 

Omkring templet er stemnin-

gen hektisk. Her bliver solgt 

alt, hvad hjertet kan begære 

af religiøse effekter, yakuld 

og tikapulver i alle regn- 

buens farver. 

Her flokkes også hinduis-

mens hellige mænd sadh-

uerne, som har vendt det 

almindelige liv ryggen og 

søger frigørelse gennem en 

spartansk livsstil. Det er kun hinduer, der 

kan komme indenfor, men templet og omgi-

velserne i sig selv er fascinerende og spæn-

dende at besøge.

Herefter synger vores rundrejse på sidste 

vers. Vi kører tilbage til hotellet for at friske 

os op, og rejsen slutter med en traditionel 

nepalesisk afskedsmiddag, hvor vi skåler for 

vores fælles eventyr. Sidst på aftenen kører 

vi til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen 

med et enkelt stop undervejs.

Dag 11. Ankomst til Danmark

Kumari er en levende 
gudinde, som er sym-
bol på den guddom-
melige kvindelige 
energi

Slå hul på sparegrisen og tilkøb en enestående flyvetur i morgenstunden langs Himalayabjergene 
og helt ud til Mount Everest, verdens højeste bjerg på 8.848 meter.

De hellige mænd, sadhu’er, som har vendt den moderne 
verden ryggen og lever et spartansk liv, ses især ved 
hindutemplet Pashupat Nath.



Verden er vidunderlig

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 4526 0000

rejser@stjernegaard.dk

www.stjernegaard.dk Rejsegarantifond nr. 921 / CVR 14249230


