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Trip: Nepal : 14d Rara Lake exploratie (nieuw!)
Grade: Beginneling
Altitude: 2,590 m.
Tea House Days: 7
Highlights:

Rara Lake is een van de laatste oorden in Nepal die nog helemaal #unexplored# zijn. Ons 14 daagse programma brengt je naar het verre westen van
Nepal, via de luchthaven van Nepalgunj. Rara lake is het hoogstgelegen meer in Nepal en wordt omschreven als #de koningin van de meren# omwille
van haar adembenemende schoonheid. Het NP, Nationale Park, is omgeven door heerlijke bossen waarin herten, de Himalaya beer, luipaarden en
andere exotische dieren leven. In de verte zie je sneeuwbedekte bergtoppen en je kan er beleven hoe de lokale bevolking nog naar eeuwenoude
tradities woont en leeft.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;

Day to day:
Dag 01: aankomst in Kathmandu o/n in een Hotel +D:
Bij aankomst wordt je door onze Himalayan Leaders medewerker opgehaald en naar je hotel gebracht. s Avonds verwelkomen we je dan officieel met
zang en dans aan ons Nepalese welkomdinner.

Day 02: Sightseeing in de Kathmandu valley, o/n in een hotel +O:
Na een lekker ontbijt gaan we op pad. Samen met een private auto en een cultuurgids bezoeken we verschillende belangrijke cultuurplaatsen in de
Kathmandu Vallei, zoals Pashupatinath, Bodnath, Patan en/of Bhaktapur.
Dag 03: Vlucht naar Nepalgunj, ontdek de omgeving o/n in een hotel +B:
Na het ontbijt vliegen we met een kleine 18 seater naar Nepalgunj in het westen van Nepal, dicht bij de Indische grens en dicht bij de nepalese Terai
regio.
Dag 04: Vroege vlucht naar Jumla, ontdek de omgeving, o/n in een hotel +B+L+D:
Vanuit Nepalgunj vliegen we vroeg in the morgen naar het noorden, naar Jumla. Je vliegt hier over een heuvelachtig gebied met sneeuwbedekte
toppen. Links of rechts in het vliegtuigje zitten is niet belangrijk, beide bieden een geweldig uitzicht ! Jumla is een klein dorpje, met als specialiteit, het
oogsten van rode rijst. Het dorpje is ook de administratieve hoofdstad van de hele Karnali regio. De namiddag gebruiken we om het dorp te verkennen
en van de mooie panoramas te genieten.
Dag 05: Verkennen van Jumla o/n in een hotel +B+L+D:
Vandaag wandelen we door Jumla en gaan op zoek naar de lokale lifestyle en cultuur.
Dag 06: Jeeptocht naar Nagma (Kalikot) (4hr) o/n in Lodge +B+L+D:
Vandaag rijden we naar Nagma, een stad op de grens tussen het Jumla en Kalikot district. Onderweg stoppen we meermaals om de heerlijk mooie
landschappen te fotograferen. Vandaag komen we werkelijk ogen te kort om het gigantische Salagari bos in ons op te nemen.
Dag 07: Jeeptocht naar het Rara Lake (4hr, 115km) o/n in een Lodge +B+L+D:
Na een goed ontbijt maken we ons op weg naar het Rara Lake. Het grootste deel van de dag rijden we met de jeep over offroad pistes. We volgen
daarbij de meanders van de Karnali rivier en het Salagari bos. Aangekomen, brengen we de uitrusting naar de lodge en zijn op een boogscheut van
de oevers van het Rara Lake.
Dag 8/9/10: Verkennen van het Rara Lake o/n in een Lodge +B+L+D:
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Na het ontbijt maken we ons op pad om het Rara Lake te verkennen. We maken een wandeling naar een kleine heuvelrug om het hele meer te zien,
we maken een tocht per boot. Deze drie dagen zijn gevuld met een hoop kleine avonturen, die je nooit meer gaat vergeten.
Dag 11: Jeeptocht naar Jumla Bazar (3/4hr, 95km) o/n in een Lodge +B+L+D:
Vandaag rijden we met onze jeep via offroad wegen naar Jumla Bazar. De slechts 95km leggen we af in meer dan 3hr, omwille van de wegcondities.
In Jumla Bazar aangekomen, nemen we ons ruim de tijd om het dorpje en zijn lokale cultuur te verkennen.
Dag 12: Vlucht naar Nepalgunj, vlucht naar Kathmandu, o/n in een hotel +B:
Vandaag vliegen we de pannen van het dak, letterlijk. Eerst vliegen we met een kleine 18 seater van Jumla naar Nepalgunj en daarna verder van
Nepalgunj naar Kathmandu. Jullie worden opgehaald op de luchthaven van Kathmandu en naar jullie hotel gebracht.
Dag 13: Vrije dag in kathmandu, o/n in een hotel +B:
Na het ontbijt hebben jullie de tijd om souvenirs te kopen, rustig door de stad te wandelen of om een extra sightseeing te doen.
Dag 14 : Transfer naar de luchthaven, o/n in een hotel + B:
Vandaag staat de internationale vlucht op het programma. We brengen jullie naar de Tribhuvan luchthaven van Kathmandu en hopen elkaar in de
toekomst nog eens te zien !

What is included?
- ALLE ingangstickets voor de sightseeing inbegrepen (bij vele europese touroperators niet inbegrepen)
- Privaat vervoer tijdens de gehele tour
- Begeleiding door ervaren cultuurgids tijdens de sightseeing
- Alle permits voor de Nationale Parken
- Privaat vervoer van en naar elke luchthaven
- Engelssprekende ervaren gidsen
- alle transport volgens programma
- Maandloon, pensioensfonds en verzekeringen voor onze eigen medewerkers.
- Binnenlandse luchthaventax
- Accomodatie en 3 maaltijden per dag in een guesthouse/lodge tijdens de trekking

What is excluded?
- Lijnvlucht europese luchthaven - Nepal (kan door Himalayan Leaders geboekt worden)
- Persoonlijke verzekering
- Reisverzekering incl. repatriëring per helikopter redding in geval van nood
- Persoonlijke uitgaven
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