
Ne pal tur 2008
Dag spro gram

An na pur na Base Camp

Oktober
Søn dag den 12.10.

Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish
Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39.

Check-in: se nest 17.20.
Afg. fra Ka strup kl. 18.00. Ank. He ath row kl. 19.00. Afg.
He ath row kl. 21.30.  

Mand ag den 13.10.

Doha-Kath mandu Ank. Doha kl. 06.25. Afg. Doha kl. 09.05. 
Ank. Kath mandu kl. 16.30. Veks ling af va lu ta og køb af
vi sum. Ind kvar tering på Ho tel Kan ti pur. Af ten tur i Tha mel.

Tirs dag den 14.10.

Kath mandu Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. 
Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar
Squ are.

Ons dag den 15.10.

Kath mandu a) Tem pel komplek set Pashu pa ti nath med ligb ræn ding.
b) Swayamb hu nath (abe templet). 
c) Pashu pa ti nath (ligb ræn ding). 
d) Bodh nath, Ne pals stør ste stu pa.
e) Ko pan klo stret
f) Fre ak Stre et og me get, me get mere.

Tors dag den 16.10.

Til Bhak ta pur Ru te bil fra Bag ba zaar Bus Sta tion, 10 Rps. 
(taxa ca. 300 Rps.) Rund tur på Dur bar Squ are ef ter ho tel
ind kvar tering. 
Na ma ste Gu est Hou se, Shi va Gu est Hou se, Gol den Gate Gu est
Hou se

Fre dag den 17.10.

.Gå ture i Bhak ta pur Tid ligt op for at “se og høre byen våg ne”.
For mid dag: sight se eing i Bhak ta pur, ser bl.a. hvor dan
man frem stil ler hånd la vet pa pir. 
Efter mid dag: tur i omeg nen, hvor man er i gang med
rishø sten.

Lør dag den 18.10.

Tur til Na gar koth 
og Chan gu Narayan Kl.ca.8.00 bustil Nar ga kot, et bjerg (2.136m),hvor fra,

hvis man er hel dig - kan se Sa gar mat ha (Mt. Everest) i
det fjer ne. Høj de til væn ning. Van dring ned fra bjer get
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gen nem ter ras ser og lands by er til ba ge til Bhak ta pur.
Un der vejs be sø ger vi Chan gu Narayan med Ne pals
æld ste in skrip tion fra det 4. år hun dre de. 

Søn dag den 19.10.

Bhak ta pur Be søg på pa pir fabrik ken og hos than ka ma lere.
Mand ag den 20.10.

Af rej se fra Bhak ta pur. 
Bus til Kath mandu Be søg i Pa tan (bus nr. 26 fra Rani Park). 

Ser den har mo ni ske Dur bar Squ are. 
Be søg på tæp pe fa brik ken Ja wa lak hel Han di craft Center

Tirs dag den 21.10.

Kath mandu a) Tem pel komplek set Pashu pa ti nath med ligb ræn ding.
b) Swayamb hu nath (abe templet). 
c) Pashu pa ti nath (ligb ræn ding). 
d) Bodh nath, Ne pals stør ste stu pa.
e) Ko pan klo stret
f) Fre ak Stre et og me get, me get mere.

Ons dag den 22.10.

Bus Kath mandu Pok hara Hel dags tur med bus til Pok hara. Af gang fra den ny
bussta tion, Gon ga bu, nord for Tha mel ved ring ve jen. I
Pok hara ved 14-ti den. Ind kvar tering på Am rit Gu est
Hou se.

Tors dag den 23.10.

Pok hara Over lig ger dag i Pok hara med di ver se for bere del ser til
trek king-turen.
Ud flugt til Sarang kot (ca. 1.600 m).

Fre dag den 24.10. Over lig ger dag i Pok hara med di ver se for bere del ser til
trek king-turen. Ind køb (pe a nut kiks, ba na ner).

Lør dag den 25.10.

Pok hara-Suik het-Pothana
5-6 ti mer,  8 km ½ ti mes bu skør sel til Suik het Phe di (1.113 m). Her be be -

gyn der op stig nin gen til Dham pus (1.780 m). Her fra går
det ret jævnt ind til lidt før Pot ha na (1.900 m), hvor det sti -
ger kraf tigt. 
Over nat ning på Gurung Gu est Hou se

Søn dag den 26.10.

Pot ha na-Lan drung
5-6 ti mer, 8 km Fra mor gen stun den en jævn stig ning. Der ef ter ned ad mod 

Beri Khar ka (1.700 m), nog le ste der gen nem fro dig skov
med våde, glat te sten. Fort sæt ter gen nem skov til Tol ka
(1.700 m). Den me get lang strak te lands by, Lan drung
(Lan druk 1.550 m) med ud sigt til tre si der.
Over nat ning på det ud mær ke de Ho tel Sher pa.

Mand ag den 27.10.

Lan drung-Jhinuwa
3 ti mer, 2-3 km Lige nord for Lan drung ef ter Him layan Ho tel de ler ve jen

sig, mod vest til Gan drung og nord på mod Chom rong.
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Øst bred den af Modi Kho la føl ges en tid op gen nem gam le 
jords kred, be vok set med ne pa le sisk el. I flo den ses bl.a.
brun vand stær og hvid ho ve det røds tjært.
Vi krydser flo den ved New Brid ge (Naya Pul el ler Shiu li)
(1.240 m) og fort sæt ter stejlt opad til de var me kil der i
Jhi nu Dan da (1.750 m). Det er ab so lut værd at be sø ge et
par hyg ge li ge var me kil der ved Modi Kho lalige nord for
Jhi nu Dan da. Man går ned gen nem fro dig løvskov en
halv time, ind til man når en lys ning ved flo den. Her fin des 
de to kil der, som er ført i rør til et par ce ment ba de, ét til
kvin der, ét til mænd. Van det er ca. 40 gra der varmt. Und -
lad ven ligst at bru ge sæbe i ba de ne!

Tirs dag den 28.10.

Jhi nu wa-Chom rong
4 ti mer, 3 km Fra Jhi nu wa går det stejlt opad til Tag lung (2.004 m). Der

er nog le få tea shops under vejs.
Ef ter mø det med ve jen fra Gan druk bli ver sti en både bre -
dere og bed re. 
Ef ter den en somt be lig gen de Hi ma layan View Lod ge kan
vi se Gurung lands by en Chom rong (2.040 m).
Over nat ning på Cap tains Lod ge.

Ons dag den 29.10.

Chom rong-Bam boo
6 ti mer, 6 km Sti en fører ned til en bi flod og over en hæn ge bro. Her ef -

ter opad gen nem ager land og bam bu skrat til Si nu wa
(2.250m) og vi dere gen nem tæt rho do den dron ska ov til
Kul dighar (2.350 m). En stejl ned stig ning fører til Modi
Kho la ad sten trap per, an lagt af gurung-fol ket. 
Ud sigt mod An na pu ma III mod nord og Mach ha pu chare
mod øst Mach ha pu chare be ty der »Fi ske ha le«, og her fra er 
det ty de ligt, hvor for bjer get hed der så dan. Top pen er hel -
lig for hin du er ne og må ikke be sti ges. Nær flo den lig ger
en grup pe ho tel ler, Bam boo Lod ge (2.400 m).

Tors dag den 30.10.

Bam boo-Hi ma laya Ho tel
4 ti mer, 5 km Sti en går stejlt op gen nem tæt bam bus skov og rho do den -

dron 1½ time til Do ban (2.600 m). Her er be svær ligt at
gå, hvis der lig ger sne, for di væl tet bam bus er skjult un der 
sne en. Læn gere frem me lig ger et hin du al ter, Pan chen
Barah (2.550 m), med små tøj styk ker på. Før i ti den til lod
gu der ne ikke folk at brin ge kvin der(!), lav ka ste mænd, svi -
ne- og høn se kød samt æg for bi det te sted. Ne pa le serne
mener, at de trek kere, som kom mer galt af sted i om rå det, 
har over trådt det te for bud!
I det te om rå de skal man tage sig me get i agt for la vi ner,
især om for året Så sent som i 1989 døde fem køk ken folk i 
en la vi ne, og se nere er an dre kom met til ska de. Hvis det
har sne et kraf tigt, bør man en ten ven te et par dage, til
sne en har sat sig, el ler man skal gå tid ligt om mor ge nen,
mens sne en er fros sen.
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Man pas serer et vand fald og når ef ter 1 time en lys ning
kal det Hi ma laya Ho tel (2.850 m).

Fre dag den 31.10.

Hi ma laya Ho tel -Mach ha pu chare 
Base Camp
4 ti mer Sti en går 1 time op gen nem en dyb kløft til Hin ko Cave

(3.150 m), hvo en over hæn gen de klip pe før i ti den gav ly. 
Nu er et ho tel byg get ind un der klip pen. La vi ne fare! Sti en 
krydser et par bi flo der og nog le store klip peblok ke, in den
man 3/4 time se nere når De ora li (3.250 m). Her vok ser
flot bi rke skov. Nor malt føl ger man vest bred den, men la vi -
ner kan til ti der med føre, at man må gå over flo den på
glat te træstam mer. 
Kløf ten ud vi der sig, snart står man i en stor, græsk lædt dal 
- An na pur na Base Camp. Man pas serer en me te oro lo gisk
sta tion og når ef ter 2 ti mer Mach ha pu chare Base Camp
(3.700 m)

Lør dag den 1.11.

Mach ha pu chare Base Camp-
An na pur na Base Camp
3 ti mer, 2-3 km Sti en sti ger stejlt et par ti mer til An na pur na Base Camp

((4.100 m), hvor fra der er en enestå en de ud sigt mod gi -
gan ter ne og glet scher ne hele ve jen rundt Der fin des et par 
ho tel ler her op pe, men el lers er det et barsk og koldt om rå -
de.

Søn dag den 2.11.

An na pur na Base Camp-
Hi ma laya Ho tel
5 ti mer, 8-9 km Nu går det atter ned ad, hur ti gere og læn gere.

Mand ag den 3.11.

Hi ma laya Ho tel- Chomrong
6 ti mer, 11 km
Tirs dag den 4.11.

Chom rong- Gan drung
4 ti mer, 7 km Ef ter Tag lung vest på mod Ta da pa ni. Der ef ter syd på over

Kyum nu Kho la (1.720 m) og opad til Gan drung (1.940 m)
Ons dag den 5.11.

Gan drung-Naya Pul-Pok hara
6 ti mer, 12 km + ru te bil Nu går det ned ad mod Modi Kho la og Syau li Ba zaar

(Sau le ba jar). Her fra 1½ til 2 ti mer til Bi ret han ti.. Her fra
ca. tre kvar ter til Naya Pul og ru te bil til Pok hara.

Tors dag den 6.11.

Pok hara SOS børnebyen
Fre dag den 7.11.

Old Pok hara Bus til Pok hara
Lør dag den 8. 11.

Pok hara-Kath mandu Rutebil
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Søn dag den 9.11.

Kath mandu a) Tem pel komplek set Pashu pa ti nath med ligb ræn ding.
b) Swayamb hu nath (abe templet). 
c) Pashu pa ti nath (ligb ræn ding). 
d) Bodh nath, Ne pals stør ste stu pa.
e) Ko pan klo stret
f) Fre ak Stre et og me get, me get mere.

Mand ag den 10.11.

Tirs dag den 11.11.

Ons dag den 12.11.

Kath mandu-Doha Afg. Kath mandu kl. 9.00. Ank. Doha kl. 11.50
Over nat ning i Doha.

Tors dag den 13.11.

Doha-Ka strup Afg. Doha kl. 13.15 . Ank. Frank furt 18.20. Afg. Frank furt 
21.40. Ank. Ka strup 23.05. Øre sund tog fra per ron 2
23.44, 00.04 og 00.24.
Over nat ning på Zle ep Hotel, Eng lands vej 333.

Fre dag den 14.11.

Kø ben havn-År hus Fra Tårn by st. kl. 10.28. Ank. År hus kl. 13.51. Li nie 10 i
Park Allé kl. 14.16. Ank. Stor høj 14.40



6



7



8


