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Kl. 20.00 af gang fra Ka strup. 
Kl. 00.40 an komst Mo skva.

Kl. 02.05 af gang Mo skva. Mel lem lan ding i Shar jah. Kl.
14.50 an komst Kathman du.

Veks le pen ge i luft hav nen. Bus el ler taxa til High lan der
Trek king (Jysk Rej se bu reau), Pakna jol i Tha mel (tlf. 24
31 58 ell. 42 45 63, fax 41 18 89). Be stil le ho tel i
Bhaktapur. - Af le ve re an søg ning om trek king per mit. -
Hu ske at checke re tur- fly re ser va ti o ner.- Be stil le tu rist -
bus til Pok ha ra den 23.10.- Be sked om trek king til Ro yal
Da nish Em bas sy, La li ta Ni was Road, Ba lu wa tar,
Kathman du. Tlf. 41 30 10 ell. 41 30 20, fax 41 14 09
(kort side 34 i TgtN). - Købe kort.

Lo kal bus fra Rat na Park til Bhak ta pur - tid li ge re ho ved -
stad, kon ge sæ de og kul tur cen trum. Over nat ning her på
Shi va Guest House el ler Gol den Gate Guest House.

Tid ligt op for at "se byen våg ne".
For mid dag: sight see ing i Bhak ta pur, ser bl.a. hvor dan
man frem stil ler hånd la vet pa pir. Ef ter mid dag: tur i om -
eg nen, hvor man er i gang med ris hø sten.

 Kl. ca. 8.00 bus til Nar ga kot, et bjerg (2.136 m), hvor fra -
hvis man er hel dig - kan se Sa gar ma tha (Mt. Eve rest) i det 
fjer ne. Høj de til væn ning. Vand ring ned fra bjer get 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 Nara yan med Ne pals æld ste in -
skrip ti on fra det 6. år hund re de.

a) Pashu pa ti nath (lig bræn ding). 
b) Bodhnath, Ne pals stør ste stu pa.
c) Kopan klostret

Ne pal tur 1998
Dag spro gram

Fre dag den 16.10.

L ørdag den 17.10.

For bere del ser i Kath mandu 
til de kom mende uger.

1. over nat nig i Bhaktapur.

Søndag den 18.10.

1. dag, Kag Bali, 
Kra gens Dag i Ti har, 
Ly se nes Fest.

Man dag den 19.10. 

2. dag, Khicha Puja, 
Hun dens Dag.

Ud flugt til Nar ga kot og        
Chan gu Nara yan

Tirs dag den 20.10.

3. dag, Lak shmi Puja,    
Koens Dag.

Lo kal ud flugt fra Bhaktapur
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Ons dag den 21.10. 

4. dag, Maha Puja, 
Til be del sen af ens eget selv.

Bhak ta pur- Kathman du

Ho tel Kantipur

Tors dag den 22.10. 

5. dag, Bhai Tika, 
Brødre nes Til be delse.

Bus Kathmandu-Pokhara

Fre dag den 23.10.
Pokhara

Lør dag den 24.10.
Pokhara 

Søn dag den 25.10.

Fly Pokhara- Jomsom.
Vand ring
Jom som- Kag be ni.

Over nat ning på Red House

11 km

Af rej se fra Bhak ta pur. Bus til Kathman du. Be søg i Pa tan.
Ser den har mo ni ske Dur bar Squa re. Be sø ger buk se forr -
ret nin gen og sølv sme den. Hen te trek king per mits. 

Bent Thy ge sen med Lang tang- grup pen kom mer til Ho -
tel Kan ti pur kl.18. Over nat ning på Ho tel Kan ti pur.

Tid ligt op. Hel dags tur med bus til Pok ha ra. Af gang fra
den ny bus sta ti on, Gon ga bu, nord for Tha mel ved ring -
ve jen. I Pok ha ra ved 14- ti den.

Over lig ger dag i Pok hara med di verse for bere del ser til
trekking- turen. Sejl tur på søen (pas på myg!) Udflugt til
Sa rang kot (ca. 1.600 m). Ind køb (lør dag hel lig dag!)

Over lig ger dag i Pok ha ra (lør dag helligdag) med di ver se
for be re del ser til trek king- tu ren.

Tid ligt op. Mø de tid i luft hav nen kl. 6. Fly fra Pok ha ra til
Jom som, af gang kl. 7.00, an komst Jom som kl. 7.25. Vi
kom mer tæt for bi det im po ne ren de bjerg Dhau la gi ri
(8.167 m). Jom som lig ger i høj den 2713 m. Den er re gi -
o nens ho ved stad og den sid ste tha ka li lands by før vi
kom mer til ti be tansk præ ge de byer læn ge re nord på. Her 
fin des po li ti sta ti on, post hus og end og et tu rist kon tor. Det 
er vig tigt at få stemp let sin vandre til la del se her før tu ren
går nordpå. Her fra går vi en nem tur til Kag be ni (2804 m) 
på ca. 3 ti mer. Ve ge ta ti o nen er gan ske lav. På bjerg skrå -
nin ger ne vok ser bir ke skov. Fug le li vet er spar somt, der
ses bl.a. rav ne og mur lø be re. På beg ge side af da len tår -
ner bjer ge ne sig op, mod vest Dhau la gi ri, mod øst Nil gi ri
(7061 m). Dhau la gi ri blev i 1991 be ste get af Sø ren
Smidt, som del tog i en dansk eks pe dit lon.

Kag be ni er en spæn den de ti be tansk på vir ket lands by,
om gi vet af træ er og med en stor gom pa. Byen lig ger gan -
ske nær græn sen til det lil le kon ge ri ge Mu stang (hvor
prins Jo a chim har væ ret). Det ko ster 700 US $ for en til -
la del se til at be sø ge lan det, som er "re stric ted area" og
kun må be sø ges led sa get af en li ai son of fi cer fra et god -
kendt fir ma. Evt. be sø ge borg, sko le, bud dhisttem pel.
Det er klogt at gå stræk nin gen Jom som- Kag be ni tid ligt
om mor ge nen, da der al tid blæ ser en strid vind op fra syd 
se ne re på da gen (kl. 11- 12). Vin den pi sker støv og sand
op, og det er ikke no gen for nø jel se at gå imod den.
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Ons dag den 28.10.

Muktinath-Marpha

24 km

Tirs dag den 27.10.

Mukti nath, hviledag

Man dag den 26.10.

Kag be ni- Mukti nath

11 km

Vand ring fra Kag be ni til Mukti nath (3.802 m). Vi går
lang somt og bru ger hele da gen på grund af den sto re
høj de for skel. Fra Kag be ni til Khingar er der en stig ning
på ca. 400 m. På ve jen be sø ger vi temp let i Jhar kot
(3600 m). (Også hu ler og gam le  bo plad ser). Her fra en
pragt fuld ud sigt mod nord over Mu stang, til Tuk che
(6920 m) og til Dau la gi ri (8167 m). Lands by en ne den
for Mukti nath hed der Ra ni pau wa, og her lig ger en
mæng de ho tel ler og et pil grims her berg. Der er et lil le
vand kraftan læg, og en del af strøm men her fra var mer
(må ske) vand til var me bade (ca. 20 Ru pe es).

Vi bru ger 6-7 ti mer til den ne tur (høj de til væn ning).

Over lig ger dag i Mukti nath. 
Mukti nath (3800 m) er et hel ligt sted for både hin du er

og bud dhi ster. Al le re de Ma hab ha ra ta, det gam le hin -
du- kvad, næv ner ste det og kal der det Sha li gra ma ef ter
de fos si le am mo nit ter (en slags blæk sprut ter), man kan
fin de her (sha li gram på hin di). Brah ma skab te her ild af
vand. l temp let Jwa la Mai kan man se det te mi ra kel i
form af bræn den de na tur gas gen nem vand og sten.
Hin du er ne me ner, at et bad i Mukti nath- kil den be vir ker
frel se ef ter dø den (muk ti be ty der frel se på hin di). Kil den
er ført ind i et rør, som mun der ud i 108 fon tæ ner, for met 
som or ne ho ve der. Temp let er hel li get Vishnu, og or ner -
ne sym bo li se rer ham i en af hans in kar na ti o ner. Bud dhi -
ster ne be trag ter Vishnu- sta tu en som væ ren de bod dhi -
sat va en Ava loki tes hva ra, og ste det er der for også hel ligt
for dem.

Land ska bet om kring Mukti nath er ti be tansk, og der er
man ge bo der, som ejes af flygt nin ge fra Ti bet. Om rå det
her får me get lidt regn, og ve ge ta ti o nen er spar som. Kun
om kring flo der ne fin des lidt pop ler og bu ske. Ved fuld -
må ne i augu st- sep tem ber kom mer tu sind vis af hin du-
 pil grim me til Mukti nath, og om trent sam ti dig af hol der ti -
be ta ner ne en fest, Yar tung, med op tog og he ste væd de -
løb.
God mad på Ho tel North Pole. 
Tre me get spæn den de lands by er nord for Mukti nath.

Ud sigt til Thorung La pas set. Høj de: 5.415 m).

Vand ring fra Mukti nath til Marp ha (2650 m), 7-8 ti mer. 
Først til ba ge til Jom som, men den ne gang ad den syd -

li ge sti over Ek leb hat ti. Et par ti mers jævn vand ring syd -
på fra Jom som brin ger os til den smuk ke tha ka li- lands -
by Marp ha (2650 m) med hvid kal ke de huse. Marp ha er
en utro lig smuk og spæn den de by. Tem pel - tør re de æb -
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ler, ti be tan ske bo der, flot te huse, snæv re ga der - en rig tig 
hyg ge lig by, hvor vi også kun ne væl ge at have over lig -
ger dag i ste det for i Mukti nath (evt. høj de sy ge kan gøre
det nød ven digt). Det ener gi ske tha ka li- folk hand le de før 
ki ne ser nes be sæt tel se af Ti bet me get med ti be ta ner ne.
De byt te de korn fra Ne pal med salt fra Ti bet. I Marp ha
kan man til brin ge en god dag med at kig ge på byen el ler
købe lo kalt hånd værk m.m. Sti er ne gen nem lands by en
er be lagt med sten, hvor un der klo ak van det lø ber. Nær
Marp ha lig ger plan ta ger med æb ler, fersk ner og abri ko -
ser. Om ef ter året kan man købe frugt til næ sten in gen
pen ge. Af en del af hø sten frem stil les lo kal al ko hol, raks -
hi. Det er des vær re en pro ces, som for bru ger en mæng -
de træ.

Vand ring fra Marp ha til Gha sa (2000 m), ca. 7 ti mer. Ve -
ge ta ti o nen er nu fro di ge re. 

Fra Marp ha er der et par ti mers vand ring til Tuk che
(2600 m). I kan ten af da len vok ser nu skov af cy pres,
taks og an dre nå le træ er med man ge små fug le, især mej -
ser og san ge re. På klip per ne ses man ge agar ner. Mel lem
Tuk che og Ka lo pa ni fin des sti på beg ge si der af flo den.
På vest bred den lig ger Ko bang (2550 m) og kort ef ter
Lar jung, hvis huse er byg get så tæt sam men, at man går
i en slags tun nel gen nem dem. Yder li ge re et par ti mers
gang til Ka lo pa ni (2550 m) og Lete (2500 m), som næ -
sten er vok set sam men.

Mel lem Lete og Gha sa (2000 m) skif ter kli ma og ve ge -
ta ti on. Det reg ner be ty de ligt mere end mod nord, og
sko ven æn dres til bland skov af løv- og nå le træ er.

Hu se nes tage er skrå pga. den me gen regn, ikke fla de
som nord på. Fug le li vet er også me get ri ge re. I sko ve ne
her om kring kan man se man ge af Ne pals far ve strå len de
fa sa ner: dan fe, chir, tra go pan o.a.

Af le ve re gave fra Bent!

Vand ring fra Gha sa til Tato pa ni (1200 m), ca. 6 ti mer. 
Syd for Gha sa ses spo re ne af de øde læg gel ser, en

flod bøl ge for år sa ge de i 1987. Man ge mar ker blev skyl let 
væk, og sti en går helt ude ved en af grund nær Thak
Kho la. Da len smal ner ind, og flo den bru ser nede i en
kløft. På grund af sta di ge jord skred æn dres sti en kon -
stant; ét år går den på øst si den, det næ ste på vest si den,
Det er en barsk vand ring. Det går stejlt ned til Dana
(1400 m), hvor sub tro pisk ve ge ta ti on og fug le liv igen
duk ker op. Fra Dana er det en nem vand ring til Tato pa ni
(1200 m). Flod bøl gen i 1987 va ske de også dele af den -
ne lands by bort. Her er tal ri ge so fi sti ke re de ho tel ler og

Tors dag den 29.10.

Marpha-Ghasa

Eagle Nest Guesthouse
(lig ger i syd lig ste ende af
byen)

27 km

F redag den 30.10.

Ghasa-Tatopani
Na me ste Lodge

15 km
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re stau ran ter. Me nu kor te ne er alen lan ge, og nog le ste der 
fin des end og vi deo! Tato pa ni be ty der "Varmt vand". Ne -
den for lands by en lig ger to var me kil der i ce ment ba de
ved flo den (her ligt). Her kan man tage et til trængt bad -
men vær ven lig ikke at bru ge sæbe i sel ve ba de ne. Man
kan få mas sa ge, købe man ge frug ter, spi se vir ke lig va ri e -
ret mad og i det hele ta get nyde li vet i sær de les be ha ge li -
ge og smuk ke om gi vel ser. 2 hæn ge bro er syd for byen.

Over lig ger dag i Tato pa ni - for her er bare rart at være.

Fra Tato pa ni kan man væl ge mel lem fle re ru ter til ba ge til
Pok ha ra. Man kan gå mod syd langs flo den via Beni (800 
m) til Mald hun ga (700 m). Det ta ger om kring halv an den
dag. Her fra går der bus til Pok ha ra. Vi væl ger at gå over
Gho re pa ni.

Vand ring fra Tato pa ni til Gho re pa ni (2800 m). Det går
alt så bare opad igen. Ret hård tur. Over et pas på 2834
m. Vi bru ger ca. 6 ti mer til tu ren. 

Gho re pa ni er et po pu lært sted at over nat te på grund
af den fan ta sti ske ud sigt mod de sne klæd te bjer ge nord
og øst her for. Det po pu læ re ste ud sigts punkt hed der
Poon Hill (3205 m). Des vær re er sko ven ble vet kraf tigt
på vir ket af de man ge trek ke re, da den fæl des til brænd -
sel. ACAP har gjort et stort ar bej de for at mind ske den
ne ga ti ve ef fekt og op ly se ho tel e jer ne om en mere skån -
som ud nyt tel se af om gi vel ser ne. Mil jø be vid ste trek ke re
bor på ho tel ler, som an ven der pe tro le um til brænd sel.

Gho re pa ni er også kendt for sine smuk ke rho do den -
dron sko ve, som blom strer me get smukt i marts- april. 

Tid lig mor gen be stig ning af Poon Hill. Hvis vi er lidt hel di -
ge kan vi op le ve en ene stå en de smuk sol op gang over Hi -
ma la yas sne klæd te bjerg mas si ver. Ef ter mor gen mad
vand ring over Deu ra li (2700 m) og Bant han ti (2200 m)
til en lys ning i sko ven, Ta da pa ni (2500 m). Fin ud sigt til
An na pur na Syd og Machha pu cha re.

Tu ren til An na pur na Base Camp, en an stren gen de tur
med sto re stig nin ger og lan ge dags mar cher. Til gen gæld
kom mer vi utro lig tæt på de sto re kæm per og kan op le ve
gyld ne sol op gan ge, som er de smuk ke ste, man kan se i
Ne pal.

Lør dag den 31.10.

Tato pa ni
(Po li ce check point)

Søn dag den 1.11.

Tatopani-Ghorepani
Bo på Snowland (hil se 
værti n den fra Bent)

14 km

Man dag den 2.11.

Gho re pa ni- Ta da pa ni

NB: find den rig ti ge vej fra
start!                        6 km

Her fra har vi to mu lighe der:

1)   Gen nem Modi Kho la
da len til An na pur na
Base Camp 
el ler

 2)  Den kor te re tur 
over Ghandrung til
Pok ha ra.



6

Først ser vi på An na pur na- tu ren:
An na pur na Sanctu a ry kal des et om rå de om kring flo den
Modi Kho las ud spring nord for Pok ha ra. Det er en høj al -
pin dal, om gi vet af kæm pe- bjer ge: An na pur na I (8091
m), An na pur na III (7555 m), An na pur na Syd (7219 m),
Gan ga pur na (7454 m), Machha pu cha re (6993 m) m.fl.
Man kom mer op til om rå det gen nem en dyb kløft mel lem 
Hi un chu li (6441 m) og Machha pu cha re.

Det te om rå de er en del af An na pur na Con ser va ti on
Area, og for uden vandre til la del sen skal man med brin ge
en kvit te ring for et ge byr, som går til na tur be va rel se i
om rå det.

Over Ky um nu Khola og Taglung til den lang strak te
gurung- lands by Chom rong (2000 m). Der er en fan ta -
stisk ud sigt mod An na pur na Syd og Hi un chu li. Over nat -
ning på Cap tains Lod ge

Sti en går ned til en bi flod og over en bro. Her ef ter gen -
nem ager land og bam bu skrat til Si nu wa (2250 m) og vi -
de re til Kul di Ghar (2350 m). En stejl ned stig ning fø rer til
Modi Kho la ad sten trap per, an lagt af gurung- fol ket. Ud -
sigt mod An na pur na III mod nord og Machha pu cha re
mod øst. Machha pu cha re 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 (2400 m).

Sti en går stejlt op gen nem tæt bam bus skov og rho do -
den dron til Do ban (2450 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 ge re frem me lig ger et hin du- al ter, Pan chen
Ba rah (2550 m), med små tøjs tyk ker på. Før i ti den til lod
gu der ne ikke folk at brin ge kvin der (!), lav ka ster nænd,
svi ne- og høn se kød samt æg for bi det te sted. Ne pa le ser -
ne me ner, at de trek ke re, som kom mer galt af sted i om rå -
det, har over trådt det te for bud!

l 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 ne re 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. Man pas se rer Hi ma -
la yan Ho tel (2700 m) og går op gen nem en dyb kløft til
Hin ko Cave (2950 m), hvor en stor over hæn gen de klip -
pe før i ti den gav ly. Nu er et ho tel byg get ind un der klip -
pen. Sti en kryd ser et la vi ne spor og nog le sto re klip pe -
blok ke, in den man når De o ra li (3200 m).

Tirs dag den 3.11.

Ta da pa ni - Chom rong

Cap tains Lod ge            12 km

Ons dag den 4.11.

Chom rong-Bam boo Lod ge

5 km

Tors dag den 5.11.

Bam boo Lodge-
Hin ko & Deu ra li

6 km
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Lørdag den 7.11.

An napurna Base Camp-
Chom rong

Cap tains Lod ge       19 km

Fra Deu ra li til An na pur na Base Camp (4130 m), tu rens
mål. Her er der sne og is til alle fire ver dens hjør ner.

På den an den side flo den vok ser bir ke skov. Nor malt
føl ger sti en vest bred den, men la vi ner kan til ti der med fø -
re, at man må gå over flo den på glat te træ stam mer. Kløf -
ten vi der sig nu ud, og snart står man i en stor, græs klædt 
dal - An na pur na Sanctu a ry.

Man pas se rer en me te o ro lo gisk sta ti on og når en grup -
pe ho tel ler, som kal des Machha pu cha re Base Camp
(3500 m). Sti en sti ger stejlt et par ti mer til An na pur na
Base Camp, hvor fra der er en ene stå 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.

Ef ter sol op gang me get lang vand ring til ba ge til Chom -
rong. Over nat ning på Cap tains Lod ge.

I Taglung (2050 m) føl ges sti en til ven stre mod syd. En
stejl ned stig ning til Jhi nu Dan da. Det er ab so lut værd at
be sø ge et par hyg ge li ge var me kil der ved Modi Kho la
lige nord for Jhi nu Dan da (1600 m). Man går ned gen -
nem fro dig løv skov 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!

Ned til bi flo den Ky um nu Kho la, over bro en og gen -
nem ter ras se mar ker og skov op til Hi mal pa ni (1400 m).
Over New Bridge langs øst bred den af Modi Kho la, som
føl ges en tid ned gen nem gam le jord skred, be vok set
med ne pa le sisk el. I flo den ses bl.a. brun vand stær og
hvid ho ve det rød stjært.

Over nat ning i gurung lands by en Landrung (1550 m)
Ho tel Sher pa?

Gen nem den lang strak te lands by Tol ka (1550 m) med
ud sigt over Modi Kho la. Vi de re til Beri Khar ka (1700 m).
Her fra er der ikke langt til Pot ha na (1900 m), der lig ger i
sko ven på en bak ke kam. Flot ud sigt til bjer ge ne. Over -
nat ning på Gurung Guest House.

Før ste stejlt ned ad , se ne re mere jævnt gen nem løv skov,
især med ege, hvor på der om for året vok ser mas ser af

Søndag den 8.11.

Chom rong- Landrung

8 km

Man dag den 9.11.

Landrung-Pothana

9 km

Tirsdag den 10.11.

Pothana- Pokhara    10 km

Fre dag den 6.11.

Deu ra li-
An napurna Base Camp

8 km
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Co e lo gy ne- or ki dé er. Den lang strak te lands by Dham pus
(1600 m) er be ryg tet for tal ri ge ty ve ri er, så hold på hat og
bril ler! Lidt ef ter Dham pus får vi i en lil le hyt te ud gangs-
 stemplet i vo res trek king per mit. Fort sat ned ad gen nem
Schi ma- skov til Phe di (1100 m) el ler Suik het (1113 m).
Her fra er der bus el ler taxa til hyg ge og af slap ning ved
Lake Side (Ho tel Sa ha na) i Pok ha ra.

Over lig ger dag i Pok ha ra.

Bus til Kathman du.

Hele da gen til rå dig hed i Kathman du. 
Mel de til ba ge til am bas sa den.

Søn dag den 22.11.

Moskva-Kastrup

Fre dag den 20.11.

Sid ste hele dag i Nepal

Lør dag den 21.11.

Kathman du- Mo skva

Ons dag den 11.11.

Pokhara

Tors dag den 12.11.

Pokhara-Kathman du

Fredag den 13.11.

Kathman du

Lørdag den 14.11.-
tor sdag den 19.11

Kathman du og omegn

Ud flugtsmu lig he der: 
a) Den gam le ho ved stad Pa tan. 
b) Kathman du Dur barSqua re. 
c) Swa yamb hu nath (abe templet). 
d) Pashu pa ti nath (lig bræn ding). 
e) Bodhnath, Ne pals stør ste stu pa.
f)  Kopan klostret 
g) Freak Stre et og me get, me get mere.

Hele da gen fort sat til rå dig hed for ind køb og sight see ing. 
Der er fort sat mas ser af mu lig he der.

De sid ste ind køb, de sid ste op le vel ser før af gang til luft -
hav nen ved 15- ti den. Flyaf gang mod Mo skva kl. 17.10

Ef ter mel lem lan ding i Emi ra ter ne 
an komst til Mo skva kl. 2.15. 
Re sten af nat ten til brin ges i luft hav nen. 
Flyaf gang fra Mo skva kl. 10.15. 
An komst til Ka strup kl. 11.35.

10 km van dring 
+ bus eller taxa

I alt 185 km vandring
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Den kor te tur:
Fra Ta da pa ni til Taglung (2050 m).

Fra Taglung via var me kil der til Landrung. (1700 m). 

Fra Landrung til Dham pus (1600 m). Der er også an dre
mu lig he der, og det kan lade sig gøre at nå ned til Pok ha ra
på en dag.

En kort tur. Der ef ter hyg ge og af slap ning ved Lake Side
(Ho tel Sa ha na).

Tirs dag den 3.11.

Tadapani-Taglung

Ons dag den 4.11.

Taglung-Landrung

Fredag den 6.11.

Dhampus-Pokhara

Tors dag den 5.11.

Landrung-Dhampus
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Kort over
trekking- turen


