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Sep tem ber
Lør dag den 25.9.

Af rej se fra Kø ben havn med Ae -
roflot over Mo skva og Shar jah Afg. fra Ka strup luft havn kl. 17.00. An komst Mo skva kl.

21.35. Afg. Mo skva kl. 23.10. An komst Shar jah kl.    .
Søn dag den 26.9.

An komst Kathman du An komst til Kathman du luft havn kl. 10.05. Veks ling af va -
lu ta og køb af vi sum. Ind kvar te ring på Ho tel Yeti. An søg -
ning om trek king- til la del se. Be stil le tu rist bus til Dum re.

Man dag den 27.9.

Kathman du Di ver se ind køb. Be søg hos skræd de ren.

Tirs dag den 28.9.

Kathman du- Dhu lik hel Fra Kathman du om ef ter mid da gen. 
Over nat ning i Dhu lik hel.

Ons dag den 29.9.

Dhu lik hel- Na mo buddha-
 Kathman du Dhu lik hel (1550 m) lig ger ca. 35 km øst for Kathman du

på ve jen til Koda ri (græn sen til Ti bet). Man ge ta ger her til
for at gøre »mi ni- treks«. Det bed ste ud sigts punkt fin des
ved Ka li- templet ca. 40 minutters gang fra byen i ret ning
mod Na mo buddha (syd øst) - Dhu lik hel Lod ge Re sort har
et kort. Her fra kan man se det cen tra le og øst li ge Hi ma la -
ya (fra Ga nesh- mas si vet tv. til Sa gar ma tha (Mount Eve -
rest) langt ude øst på).
Der er bus ser hver hal ve time fra Kathman dus cen tra le
bus sta ti on og fra Bhak ta pur ved trol ley bus- stop pe ste det.

Små van dre tu re fra Dhu lik hel Na mo buddha- trek (3 ti mer hver vej) kan kom bi ne res
med sol op gangs ud sig ten (få evt. kort i Dhu lik hel Lod ge
Re sort). Turen gi ver flot te ud sig ter, man går via Ka li-
 templet, Snow Peak Lod ge og der ef ter ned ad ca. 4 km
for bi en sam ling huse, Pat lek het, og der ef ter opad igen på 
en høj de ryg, hvor fra Na mo buddha kan ses. Na mo -
buddha er et bud dhi stisk pil grims sted, hvor der er et klo -
ster, en stu pa samt et re li ef, der vi ser Namo, en buddha,
der of re de sig selv som føde til en ud sul tet hun ti ger, så
hun kun ne føde sine un ger. Der går dag ligt bus fra Dhu -
lik hel for bi Na mo buddha, hvis man ikke vil gå. En an den
vej til ba ge er via Pa nau ti, en fin gam mel ne war- lands by.
Den lig ger, hvor to flo der mø des, og en tred je si ges at
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løbe un der jor disk. Her er også et flot Shi va- tem pel,
Indreswor. Fra Na mo buddha kan man gå til Pa nau ti (9
km) via de små lands by er Sak hu (Bhim tol) og Sunt han. 
I Pa nau ti fin des et lil le guest house, Tri veni, som lig ger
ved bus plad sen. Her fra bus til Ba ne pa, og der fra til Dhu -
lik hel (ell ler Kathman du). Man kan også gå fra Na mo -
buddha via Sak hu og Ba ta se til Dhu lik hel (ca. 3 ti mer).

Pa nau ti- trek fra Dhu lik hel (2 ti mer) Sti en be gyn der syd for Dhu lik hel og dre jer der ef ter mod
vest, for bi mar ker langs en lil le flod og stø der til Ba ne pa-
 Pa nau ti ve jen (6 km) lidt nord for Pa nau ti. Der er bus mel -
lem dis se to byer. Fra Ba ne pa er der bus ser til Kathman du 
og Dhu lik hel.
Kathman dus uni ve si tet byg ger cam pus i om rå det. Man
kan også gå vi de re mod vest fra Pa nau ti til Goda va ri (6
ti mer). Her fra er der bus til Kathman du.

Tors dag den 30.9.

Kathman du Af hent ning af trek king- per mit. Be søg hos skræd de ren.

Ok to ber
Fre dag den 1.10.

Kat man du- Dum re- Be si sa har
(1200 m - 800 m) Bus fra den røde mur ved Kan ti path. 137 km til Dum re

(440 m). Med bus el ler jeep til Be si sa har.
Van drin gen kan star te i byen Be si sa har (800 m)ved den
ned re del af Mar sy angdi- flo den, ca. 70 km øst for Pok ha -
ra. Der går bus til Be si sa har fra Kathman du (ca. 7 ti mer)
og fra Pok ha ra (ca. 5 ti mer).
Man kan stå af bus sen in den Be si sa har ved Phal leng s -
an gu (650 m), kryd se Mar sy angdi- flo den ad en bro og
føl ge øst bred den til Bhulb hu le (850 m). Tu ren går gen -
nem ris mar ker og små lands by er med rød li ge, ler kli ne de
huse i to eta ger og chau ta ra er, hvi le plad ser un der skyg ge -
ful de ban y an- og pi pal træ er. På bjer ge ne vok ser sal- skov.
Fug le li vet er ka rak te ri stisk for lav lan det med ar ter som
hyr de stær, da yaldros sel og kløft ha le- dron go. l ve ge ta ti o -
nen fin des kva drat me ter- sto re spind af de im po ne ren de
Ne phi la- edd erk opper, hvor hun nen er så stor som en
hånd, mens han nen kun er en cen ti me ter lang. For at
und gå at bli ve ædt af sin mage sid der han tit på ryg gen af 
hen de!

Lør dag den 2.10.

Be si sa har- Ba hun dan da
(800 m - 1300 m)
18 km Fra Be si sa har, en lang strakt ba zar, føl ges flo dens vest li ge 

bred ad en stø vet vej un der kon struk ti on (i 1995) til Khu -
di (800 m), som nås ad en vak kel vorn hæn ge bro over en 
bi flod. Dis se bro er var før i ti den la vet af sam men flet te de
li a ner og bam bus, en no get skrø be lig kon struk ti on. Nu er
de fle ste er stat tet af hæn ge bro er hængt op i stål wi rer. En
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mo der ne bro fin des også ved Khu di, 10 mi nut ters gang
op langs bi flo den.
Kort ef ter Khu di går man over end nu en hæn ge bro til
Bhulb hu le (850 m) ved øst bred den af Mar sy angdi- flo -
den. Lands by en har navn ef ter en bob len de kil de. Sti en
fra Pha lengs an gu stø der til her. Øst bred den føl ges en
stund. Der er ud sigt mod Ma nas lu (8156 m) og Nga di
Chu li (7879 m). Om for året er in disk ka pok (Bom bax cei -
ba) iøj ne fal den de med sto re røde blom ster, og slyng plan -
ten Beau mon tia gran diflo ra ud sen der en skøn duft fra et
væld af sto re hvi de blom ster.
Nga di (900 m) pas se res, in den Nga di Kho la kryd ses ad
en hæn ge bro. Der på en læn ge re, sted vis stejl op stig ning
gen nem ri ster ras ser og krat skov til den sto re gurung-
 lands by Ba hun Dan da (1300 m) på en bak ke kam. Nav -
net ud ta les »baun da a ra« og be ty der »brah min- bak ken« et 
navn der skyl des de man ge brah mi ner i lands by en.

Søn dag den 3.10.

Ba hun dan da- Chan je
(1300 m - 1450 m)
12 km Sti en går stejlt ned ad igen og er stærkt ero de ret. Se ne re

en for holds vis nem vand ring et styk ke over flo den, sta dig
gen nem ager land. Man går over en lil le bi flod på en træ -
stam me. 2-3 ti mer se ne re kryd ser man Mar sy angdi- flo den 
end nu en gang ad en hæn ge bro. Da ler er nu me get smal.
På vest si den af flo den lig ger Sy an ge (1150 m) tæt op ad
en stejl klip pe væg.
Sti en fort sæt ter langs den fos sen de flod gen nem fin løv -
skov. Der er man ge vand fald i det te om rå de. Tre fug le ar -
ter er al min de li ge ved flo den: hvid ho ve det rød stjert, bly -
far vet rød stjert og blå fløj te dros sel. Pas på bræn de næl der -
ne langs sti en! Før Ja gat (1250 m) er sti en hug get ud i
klip pen, men er så bred, at man ikke be hø ver at fryg te
no get. Man er nu i bud dhi stisk do mi ne ret om rå de, hvil ket
bl.a. ses af de man ge be de flag.

Man dag den 4.10.

Chan je- Ba garch hap
(1450 m - 2150 m)
15 km Ved Chanje (1450 m) (Chy an je) kryd ser man end nu en -

gang flo den ad en hæn ge bro. Sti en går stejlt op gen nem
be voks nin ger af dværg bam bus, og på bjerg si den sva jer
vif te pal mer. Læn ge re frem me lø ber flo den un der en
mæg tig dyn ge sto re klip pe blok ke fra et gam melt jord -
skred. Kløf ten ud vi des plud se lig til en bred, åben dal, hvor 
flo den lø ber do vent af sted. Her lig ger Tal (1650 m). Tal
be ty der sø - nav net hen ty der til en sø, der lå her i for hi sto -
risk tid.
Da len smal ner ind igen, og sti en er hug get ud i klip pen -
tem me lig hals bræk ken de. Man kryd ser flo den ad ikke
fær re end tre hæn ge bro er in den Dha rapa ni (2000 m).
Det skyl des et stort jord skred på flo dens øst li ge bred. Co e -
lo gy ne-or ki dé er vok ser på klip per ne, og der duk ker fyr re -
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træ er op. Lidt ef ter Dha rapa ni går på nord si den af flo den
en dal mod nord øst, nord om Ma nas lu. Den ne dal er nu
åben for trek ke re, men kun gen nem et god kendt fir ma og
kun led sa get af en li ai son of fi cer.
Sti en føl ger syd bred den af flo den mod vest gen nem
bland skov af fyr, skarn ty de gran, løn og an dre træ er. Ved
Ba garchap (be ty der “Slag ter by en”) (2150 m) kan man
se det sne dæk ke de An na pur na II (7937 m). Sti en går
gen nem små lands by er og løv skov med lar men de ci ka der
og pas se rer fle re mere el ler min dre fri ske jord skred, hvor
sko ven er hug get ned. Lam me grib be og Hi ma la ya- grib be
af sø ger da len for åds ler, og i sko ven sprin ger grå lan gur- a -
ber om kring.

Tirs dag den 5.10.

Ba garch hap- Cha me
(2150 m - 2650 m)
11 km Ve ge ta ti o nen er nu nå le skov af gran, tå re fyr og cy pres, og 

langs sti en ses om ef ter året en si an, asters, alant og an dre
blom ster. Den sto re lands by Cha me (2650 m) er ho ved -
sta den for Ma nangdi strik tet. Her er ind lagt elek tri ci tet, og
der fin des po li ti- check post, bank, post hus m.m. Sko ven
om kring er stort set op brugt til op fø rel se af hu se ne i byen.
Be folk nin gen er en blan ding af gurun ger og ti be ta ne re, og 
chor te ner og ma ni- sten ses man ge ste der

Ons dag den 6.10.

Cha me- Pi sang
(2650 m - 3300 m)
14 km I den fjer ne ende af byen kryd ser man en bi flod på en

træbro, og der på Mar sy angdi på en hæn ge bro. Man føl -
ger nu nord si den gen nem en me get smal kløft. Ef ter en
lang op stig ning fø rer en bro igen til syd si den, hvor på sti en 
klat rer stejlt op til en bak ke kam med man ge be de flag.
Man er nu i den øvre Mar sy angdi- dal.
Be bo er ne i Ma nang- di strik tet er af ti be tansk op rin del se og 
har fra gam mel tid væ ret han dels folk. Den dag i dag ser
man man ge ka ra va ner af mul dyr, der trans por te rer va rer
frem og til ba ge mel lem Ma nang og lav lan det. Man dyr ker
også for skel li ge af grø der som hve de, byg, kar tof ler og
bog hve de på mar ker om gi vet af sten gær der og ber be ris-
 hæk ke.
Da len kal des nu Ny es hang. Pi sang (3300 m) lig ger på en 
bak ke på flo dens nord si de.

Tors dag den 7.10.

Pi sang- Ma nang
(3300 m - 3550 m)
15 km Lidt vest for Pi sang be sti ger man end nu en bak ke kam

med flot ud sigt mod An na pur na II, An na pur na III (7555
m) og Gan ga pur na (7454 m). Van drin gen her fra op gen -
nem da len er nem. Al ter na tivt kan man væl ge fjeld ve jen
på flo dens øst bred fra Pi sang til Mung li. 
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Bra ga (3500 m) (Bhra ka) er en in te res sant lands by, som
er byg get ind mel lem pil ler af ero de ret kon glo me rat (sam -
men kit tet sand og sten). Hvert hus er byg get over et an -
det, så man kan gå fra det enes gårds plads di rek te ned på 
det an dets tag. Der fin des en 500 år gam mel gom pa, som 
bl.a. in de hol der en. stor Buddha og 108 ter ra kot ta- sta tu -
er, fore stil len de bod dhi sat va er.
Fra Bra ga til Ma nang (3550 m) er der kun en halv ti mes
gang. Det er en stor lands by, som lig ger over for en grøn
sø, dan net af smel te van det fra glet scher ne ved An na pur -
na III og Gan ga pur na. l byen fin des elek tri ci tet, og man
kan se vi deo nog le ste der! Der er læge i Ma nang.

Fre dag den 8.10.

Ma nang (hvi le dag) Fra Ma nang går en sti over flo den til Khangs ar og vi de re 
til den høj al pi ne sø Lake Ti li cho (4919 m). Fra søen går
en an den sti ned til Jo mo som i Kali Ganda ki. Den ne
rute har i pe ri o der væ ret luk ket for trek ke re (spørg på im -
mi gra ti ons kon to ret). Tu ren er me get kræ ven de, og guide
og godt ud styr er nød ven digt.
Før op stig nin gen til Thorung La er det klogt at til brin ge en 
dag el ler to i Ma nang for at bli ve ak kli ma ti se ret. Man kan
fx gå en tur til glet scher sø en. El ler op til en munk/ene bo er 
på nord si den af flo den for at få vel sig nel se og en rød uld -
snor til at brin ge os frelst over Thorung La
Sti en mod pas set går til høj re op langs flo den Jar sang
Kho la. Land ska bet er goldt med ve ge ta ti on af lave ber be -
ris, ene, ro ser og dværg mis pel. Her kan ses Hi ma la yag rib -
be, lam me grib be og rav ne, og al pe al li ker ne er til lids ful de.
På bjerg skrå nin ger ne fær des flok ke af bha ral. 

Lør dag den 9.10.

Ma nang- Le der
(3550 m - 4250 m)
11 km Un der vejs til pas set er det klogt at til brin ge en nat i Le der 

(4250 m) (Lathar).
Søn dag den 10.10

Leder- Phedi
(4250 m - 4400 m)
6 km Sti en fort sæt ter langs øst bred den, går over en bro og vi -

de re langs vest bred den op ad en skrå ning med løse sten.
På den an den side af skrå nin gen lig ger Thorung Phe di
(4400 m), sid ste over nat nings mu lig hed før pas set. Her
fin des kun ét ho tel, som i høj sæ so nen al tid er over fyldt.
Alle so ver i et stort rum, og nat ten igen nem er der me get
støj. De sa ni tæ re for hold er fryg te li ge; vær sik ker på, at
drik ke van det bli ver ren set el ler kogt.

Man dag den 11.10.

Phe di- Thorung La- Mukti nath
(4400 m - 5415 m - 3800 m)
15 km - 7 timer Op stig nin gen til pas set bør star te en ti me før sol op gang -

så er sne en fast og let at gå i. Man bør ikke star te tid li ge re, 
da man nemt kan bli ve af kø let. Der er me get stejlt, og
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man bør gå støt og ro ligt og drik ke mas ser af vand. Man
skal ikke hol de for lan ge pau ser, da man så bli ver for
kold. Hvis der er fal det sto re mæng der sne, er op stig ning
far lig - ofte umu lig. Man må ven te, til de lo ka le Ma nang-
 folk har tram pet et nyt spor i sne en. Hvis man er i tid nød,
bør man ven de til ba ge til Be si sa har.
Ef ter nog le ti mer og 4-5 fal ske top pe når man Thorung
La (5415 m), mar ke ret af en chor ten og be de flag. Her fra
kan man se ned over Mukti nath til Kali Ganda ki. Ned tu -
ren er først jævn, si den me get stejl. Det er hårdt for knæ e -
ne. Hvis man går op til pas set fra Mukti nath, skal man
tage i be tragt ning, at man sti ger over 1600 m, og der er
ikke vand at få, med min dre man kan smel te sne.

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-st at uen 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.
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).
God mad på Ho tel North Pole.
Tre me get spæn den de lands by er nord for Mukti nath.

Tirs dag den 12.10.

Mukti nath- Kag be ni
(3800 m - 2900 m)
11 km - 3½ time

Vand ring fra Mukti nath til Kag be ni. 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). Fra
Khingar til Kag be ni  er der en fald på ca. 400 m.
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Ons dag den 13.10.

Kag be ni (hvi le dag) 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.

Tors dag den 14.10.

Kag be ni- Marp ha
(2900 m - 2650 m)
16 km - 5½ time Det er klogt at gå stræk nin gen  Kag be ni-Jom som 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.

Til Jom som 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. Mar -
p ha er en utro lig smuk og spæn den de by. Tem pel,  tør re -
de æb 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. 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.

Fre dag den 15.10.

Marp ha- Gha sa
(2650 m - 2000 m)
22 km - 7 timer 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 (2560 m), 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 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
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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.

Lør dag den 16.10.

Gha sa- Tato pa ni
(2000 m - 1200 m)
13 km - 6 timer 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 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

Søn dag den 17.10.

Tato pa ni- Sik ha
(1200 m - 1920 m)
7 km - 5 timer 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 med over nat ning i Sik ha (1920 m).

Vand ring fra Tato pa ni til Sik ha over Gha ra (1770 m). Det 
går alt så bare opad igen. Ret hård tur. Vi bru ger ca. 5 ti -
mer til tu ren. 

Man dag den 18.10.

Sik ha- Gho re pa ni
(1920 m - 2860 m)
6 km - 4 timer Først ret jævnt gen nem skyg ge ful de ro do den dronsko ve til

Pha lan te (2270 m). Fort sat tæt ve ge ta ti on til Chitre
(2350 m). Her fra opad (500 høj de me ter) i ser pen ti ner
med “trap per” og lidt løs jord i si der ne.
Gho re pa ni (2860 m) 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, Dhau la gi ri (8167 m), Nil gi ri(7061 m)
og An na pur na South (7219 m) 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
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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.

Tirs dag den 19.10.

Gho re pa ni- Ul le ri
(2860 m - 2050 m)
6 km - 2½ time 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 mod syd øst ned gen nem en smal, vild kløft til
Ul le ri (2050 m)

Ons dag den 20. 10.

Ul le ri- Bi ret hanti- Pok ha ra
(2050 m - 1050 m - 900 m)
8 km - 3 ti mer til Naya Pul
2 ti mers buskørsel Den stej le sti ned til Bhurungdi Kho la er bro lagt hele ve -

jen. Hårdt for knæ e ne at gå ned ad de 3767 trin!
Ef ter flo den når man Tirkhe dun ga (1550 m) og be fin der 
sig nu i tro pisk ager land. Her fra er det en nem vand ring til 
ba zar by en Birethanti (1050 m) ved Modi Khola. Nær
byen fin des et ba de sted i Bhurungdi Kho la.
Modi Khola kryd ses ad en stor bro, og man går lidt mod
syd langs flo den til Naya Pul, hvor man kan tage en bus
til Pok ha ra. 
Hvis man øn sker at gå lidt læn ge re, kan man dre je mod
nord ef ter bro en og sti ge stejlt op til Chandrakot (1600
m) på en blæ sen de bjerg kam. En kort vand ring til
Lumle, hvor bus sen til Pok ha ra pas se rer.

Tors dag den 21.10.

Pok ha ra (hvi le dag)
Fre dag den 22.10.

Pok ha ra
Lør dag den 23.10.

Pok ha ra
Søn dag den 24.10.

Pok ha ra-Kathmandu
Man dag den 25.10.

Kathmandu
Tirs dag den 26.10.

Kathman du
Ons dag den 27.10.

Kathman du
Tors dag den 28.10.

Kathman du
Fre dag den 29.10.

28. Kathman du
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