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Trip: Nepal Trekking : 22d Nar-Phu Trekking
Grade: Gemiddeld ***
Altitude: 5,410 m.
Tea House Days: 17
Highlights:
Trekkinginformatie&nbsp; :

Route: Deel van de Classic Annapurna Around / Annapurna Circuit + Restricted Area Nar Phu
Moeilijkheidsgraad : *** : voor verdere uitleg
Aantal trekkingdagen : 18 dagen
Hoogste overnachting : 4800 m
Maximale hoogte : 5410 m (Thorung La)
Beste tijd : begin februari tot einde juni en van begin september tot einde december
Trekking type : lodge trekking
Uitzichten : Annapurna massief (+8000'ers), Dhaulagiri massief (+8000'ers), Manaslu massief (+8000'ers)
Reis kan geboekt worden vanaf 1 deelnemer, persoonlijke wensen zetten we graag om (bv 1 dag meer of 1 dag minder)

Introductie over de Nar-Phu Trekking :
Op weg naar de Manangvallei steken we de Kang La pass (3.540 m.) over en trekken we vervolgens verder naar de Thorung-la pas. Zodra je de
Manangvallei binnenkomt zie je de omgeving veranderen. De dorpjes hier hebben toegangspoorten, vaak met ingemetselde gebedsmolentjes. In het
op 3.597 meter hoogte gelegen Manang volgt onze eerste rustdag.
De dag voor je over de 5.416 m. hoge Thorung La pas gaat, overnachten we als iedereen goed geacclimatiseerd is in het drukke Thorung Phedi high
camp op een hoogte van 4.920 meter. Na de pas volgt er een lange afdaling naar Muktinath, een belangrijke pelgrimsplaats voor boeddhisten en
hindoes. Vervolgens trekken we naar Kagbeni, een historische handelsplaats voor leer, dat op de rand ligt van het boeiende en aantrekkelijke
Mustanggebied. Daarna volgen we de route door de Kaligandaki Riviervallei tot aan Jomsom, waar&nbsp;we met het vliegtuig terugvliegen naar
Pokhara. Ondanks dat de route niet veel grote hoogteverschillen kent, vereist het nemen van de Thorung La pas, een goede fysieke conditie.
Gelieve er rekening mee te houden dat er voor deze Nar-Phu trekking, meerdere trekkingmogelijkheden zijn. Indien u in dit restricted area een
trekking wilt ondernemen in bv slechts 15 dagen, dan kan u ons daarvoor altijd contacteren. We maken dan graag een voorstel dat aan jullie
persoonlijke wensen voldoet!

Day to day:
Dag 01 : Aankomst op de internationale luchthaven van Nepal te Kathmandu (1350m):
Aankomst op de internationale luchthaven van Kathmandu en warm onthaal door Jagat, onze kantoormanager. Hij vergezelt jullie naar Hotel Fuji, jullie
"base camp". Na de nodige verfrissingen volgt een eerste kennismaking met jullie gidsen en dragers en met de hoofdstad Kathmandu. 's Avonds volgt
een welkomstdiner naar goede Himalayan Leaders traditie.
Hotel + O
Dag 02 : Busreis Besisahar (7hr, 760m):
Na een lekker ontbijt vertrekken we uit Kathmandu en rijden we met de bus in ca. 7h naar Besisahar (760 m.) voor een eerste overnachting in het
Annapurnagebied.
Lodge + O + L + D
Dag 03 : Trekking naar Ngadi (6hr, 920 m):
De eerste dag van de trektocht gaat naar Ngadi (920 m.). De weg loopt langs de rivier en voert verder omhoog naar Denauti via het rotsachtige pad
naar de Marshyangdi Khola. Onderweg passeren we interessante dorpjes, zoals Khudi en we overnachten in Ngadi. De wandeltijd is ca. 6h.
Lodge + O + L + D
Dag 04 : Trekking naar Jagat (6hr, 1360m):
Vandaag lopen we naar Jagat (1.360m.). Al snel na we op pad zijn gegaan volgt de flinke klim naar het dorp Bahundanda. Het is een afwisselende
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loopdag en welopen door een streek met rijstvelden en loofbossen. Wandeltijd ca. 6hr.
Lodge + O + L + D
Dag 05 : Trekking naar Dharapani (6hr, 1860m):
In de ochtend vertrekken we bijtijds om onze trektocht te vervolgen naar de eindbestemming voor vandaag, Dharapani (1.860 m.). We lopen langs
schitterende watervallen, doorkruisen bossen vol met exotische vogels en doen dorpjes aan die bewoond worden door afstammelingen van de
Tibetanen. Wandeltijd ca. 6h.
Lodge + O + L + D
Dag 06 : Trekking naar Koto (6hr, 2600m.):
De trekking leidt ons verder naar het dorpje Koto (2.600 m.). Op dit deel van de route komen we door dennenbossen en vlak voor we het dorp
Temang Besi bereiken passeren we een schitterende waterval. De verwachte wandeltijd is ca. 5h. Vlak bij Koto komen we langs een controlepost
waar ze er toezicht op houden dat reizigers met bestemming Nar-Phu vallei over het speciale permit beschikken.
Lodge + O + L + D
Dag 07 : Trekking naar Meta (7hr, 3374m.):
Vandaag verlaten we de route waar de lodges staan en stijgen we naar 3.374 meter hoogte. Na weer een schitterende wandeldag komen we aan bij
het dorpje Meta.
Lodge + O + L + D
Dag 08 : Trekking naar Kayang (6-7hr, 3900m):
De trektocht tussen Meta en Kayang staat op het programma en in een ca. 6h durende stevige wandeling ontdekken we het afwisselende landschap
van deze regio.
Lodge + O + L + D
Dag 09 : Trekking naar Phu Guan (5hr, 4050 m):
We bereiken de grens van 4.000 meter tijdens onze trekking vanuit Kayang richting Phu Guan (4.050 m.). Het uitzicht op de route is indrukwekkend
omdat we aan alle zijden door bergen omringd zijn. De wandeltocht neemt ca. 5h in beslag.
Lodge + O + L + D
Dag 10 : Rustdag:
Na het ontbijt leggen we het laatste stuk af naar Phu Guan en vandaar organiseren we een excursie om Phu Guan en de omgeving te verkennen.
Dag 11 : Trekking naar Cheko (5hr, 3700 m):
Cheko is de eindbestemming voor vandaag en in een ca. 5h durende tocht kunnen we weer volop genieten van dit berggebied dat zoveel
overeenkomsten met Tibet vertoont.
Lodge + O + L + D
Dag 12 : Trekking naar Nar (6hr, 4150.):
We zetten onze avontuurlijke reis voort en arriveren in de loop van de dag in Nar (4.150 m.).
Lodge + O + L + D
Dag 13 : Trekking naar Ngawal (6.5hr, 3750m):
Tijdens onze trektocht voor vandaag passeren we het op één na hoogste punt, de Kang La pas (5.200 m.) en komen na ca. 7h aan in het plaatsje
Ngawal. Het is een zware dag, maar de spectaculaire uitzichten zijn de beloning voor alle inspanningen. Bij Ngawal bevindt zich ook nog een klein
kloostertje.
Lodge + O + L + D
Dag 14 : Trekking naar Manang (5hr, 3540m.):
Vertrek naar Manang (3.540 m.). Wandeltijd ca. 6h. Het pad loopt grotendeels naar beneden, waarna we weer op het drukkere deel van de route
terecht komen. Manang is een flink dorp met een Rescue Center, waar je indien nodig, medicijnen kunt kopen. Ook houden ze hier dagelijks een
lezing over hoogteziekte.
Lodge + O + L + D
Dag 15 : Rustdag Manang.:
Deze rustdag kun je benutten om bijvoorbeeld de bergrug aan de noordkant te beklimmen en van van het uitzicht op de Annapuna II en IV, en de
verschillende gletsjers te genieten. Hier is ook een satellietverbinding voor emailcontact met het thuisfront.
Lodge + O + L + D
Dag 16 : Trekking naar Yak Kharka (6hr, 4110m):
's Ochtends verlaten we Manang en trekken verder naar Yak Kharka (4.110 m.). De Wandeltijd is ca. 5h en we overnachten ook op dit deel van de
route in tenten.
Lodge + O + L + D
Dag 17 : Trekking naar Thorung Pedi Base Camp (5hr, 4450m):
We vervolgen onze reis met een ca. 6h durende tocht te voet naar Thorung Phedi (4.450 m.). Als iedereen in goede gezondheid verkeert, leggen we
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alvast het eerste en steilste deel naar de top af en overnachten we in het High Camp (4.920 m.). Eerst moeten we een houten brug over om Thorung
Phedi (4.420 m.) te bereiken. Soms komt het voor dat sneeuwval de 5.416 meter hoge Thorung la pas onbegaanbaar maakt. De dag dat we de pas
nemen vertrekken we rond 5h in de morgen. Een enkeling gaat al om drie uur 's morgens op pad.
Lodge + O + L + D
Dag 18 : Trekking naar Muktinath (7hr, 3810m):
We vertrekken na het ontbijt en gaan op pad voor een ca. 9h durende trektocht vanuit Thorung Phedi naar Muktinath (3.810 m.). De oversteek over de
Thorung La pas (5.416 m.) is letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt tijdens deze reis. In de maanden december en januari is het bijna niet mogelijk om
de Thorung La pas over te trekken. Op de pas heb je een oogverblindend mooi uitzicht op de Pisang piek, de Annapurna II en vele andere
besneeuwde bergreuzen. Daarna volgt de lange afdaling naar Muktinath.
Lodge + O + L + D
Dag 19 : Trekking naar Jomsom (4-6hr, 2850m.):
Op het programma staat een relatief lange wandeltocht van ca. 7h vanuit Muktinath naar Kagbeni (2.850 m.) en verder naar Jomsom. 's Morgens
vroeg nemen we de tijd om rond te kijken bij de tempels in Muktinath. In een van deze heiligdommen bevindt zich een eeuwig brandende vlam en
direct daarnaast stroomt er water uit de rotsen. Vervolgens gaan we op weg naar Kagbeni, dat op de grens naar het Mustanggebied ligt. We dalen
hoofdzakelijk af en genieten onderweg van de schitterend uitgeslepen rotsen. Tijdens de laatste 2h op onze laatste wandeldag lopen we van Kagbeni
naar Jomsom (2.750 m.). We lopen door de rivierbedding, waar nog altijd fossielen te vinden zijn en waar het hard waait.
Lodge + O + L + D
Dag 20 : Vlucht naar Pokhara:
Vanaf Jomsom vliegen we vroeg in de morgen naar Pokhara, waar we weer in een hotel overnachten. De rest van de dag is vrij te besteden.
Hotel + O
Dag 21 : Transport naar Kathmandu:
Van Pokhara terug naar Kathmandu met de bus (in ong 7hr) of per vliegtuig (in 35min).
Hotel + O
Dag 22 : Vrij te besteden dag in Kathmandu.:
Vandaag brengen we jullie naar de internationale luchthaven van Kathmandu. Indien jullie pas in de namiddag of avond een vlucht hebben, kunnen
we 's morgens nog een sightseeing organiseren.
Hotel + O

What is included?
- Transport van en naar de luchthaven van Kathmandu.
- Transport van en naar Kathmandu.
- Loon, verzekering, pensioensfonds en uitrusting van de Himalayan Leaders medewerkers.
- Volpension tijdens de trekking. (3 maaltijden a la carte)
- Transport van en naar trekkinggebied.
- Sightseeing in Kathmandu onder leiding van een gelicentieerde cultuurgids en met privé auto/minibus.
- Gelicentieerde berggids en dragers
- Accomodatie in guesthouses en tenten tijdens de trekking.
- Dragers voor tent- en kookuitrusting
- Permits en speciale permits voor de trekkingregio.

What is excluded?
- Persoonlijke uitgaven (geschenken, alcoholische dranken,...)
- Persoonlijke verzekeringen, inclusief helicopterrescue
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