VIP 8 dagen Reis

VIP Trip - Speciale Nepal Reis, 8 dagen

Ervaar de unieke mix van cultuur en natuur in de {tooltip} Kathmandu vallei {end-texte} Eens
een meer, is tegenwoordig de Kathmandu vallei de vereniging van drie Newar zustersteden,
namelijk Kathmandu, Lalitpur (Patan) en Bhaktapur. Volledig omringd door heuvels, is de
Kathmandu vallei altijd het centrum van de Nepalese cultuur en de huidige moderne urbanisatie
van Nepal gebleven. De Newar gemeenschappen zijn de etnische bewoners van deze vallei
met een geschreven geschiedenis van meer dan 2000 jaar. Alle drie de steden hebben een
integrale rol in de ontwikkeling van het culturele en traditionele erfgoed en de nationale
economie. {end-tooltip}, in {tooltip}
Gorkha
{end-texte} Gorkha is een district in Nepal met een grote historische waarde voor het moderne
Nepal. {end-tooltip} en in {tooltip}
Pokhara
{end-texte} Pokhara is de meest bekende toeristische bestemming van Nepal en ook het
avontuurlijk centrum van het land. Veel trekking en rafting trips in Nepal starten vanuit Pokhara.
Pokhara is een rustige vallei vol opmerkelijke natuurlijke schoonheid. Het uitzicht over het
serene Phewa Meer met Fishtail Mountain op de achtergrond zorgt voor een prachtige
magische sfeer. Pokhara is omgeven door dichte bossen, stromende rivieren, smaragte meren
en de spectaculaire reeks van sneeuw bedekte Himalaya bergtoppen. {end-tooltip}. Geniet van
een berg vlucht door de Himalayas en natuurlijk om Mount Everest te zien. Deze eerste-klas
reis geeft u een unieke ervaring en een kijkje in Nepalees Cultuur en Natuur en tegelijkertijd
geniet u van de Nepalese gastvrijheid op het hoogste niveau.

Uw EERSTE dag:

Een kamer met ontbijt is voor u gereserveerd. ( Hyatt Hotel Kathmandu )

Dag 2:

Een bezoek aan {tooltip} Boudhanath {end-texte} Een religieus geloof dat op je kniën kruipen
rond Boudhanath Stupa je vrijstelt van je zonden maakt deze stupa populair bij velen.
Boudhanath is het brandpunt van het Tibetaans boeddhisme in Nepal en een groot aantal van
de Boeddhistische volgelingen verzamelen zich hier dagelijks om hun eer te tonen. Gebouwd in
de 5e eeuw, wordt Boudhanath stupa beschouwd als de grootste stupa ter wereld. De stupa is
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gelegen aan de oude Tibetaanse handelsroute van Boudha in Kathmandu stad. Er zijn tal van
Tibetaanse kloosters opgericht rond Boudhanath sinds 1950 door Tibetaanse vluchtelingen die
zich hier gevestigd hebben. {end-tooltip}/ {tooltip}
Sway
ambhunath
{end-texte} De 1000 jaar oude Swayambhu Nath tempel is een van de belangrijke religieuze
bestemming in de Kathmandu vallei en bevindt zich op 3 km ten westen van Kathmandu stad.
Volgens de Nepalese folklore, heeft deze tempel zichzelf opgericht in de vorm van een lotus die
een helder licht uitstraalde in het midden van een meer, nog voor de geboorte van Kathmandu.
De moderne ronde structuur van de tempel werd destijds opgericht om het intense licht dat
vanuit het midden van de tempel wordt uitgezonden af te dekken. Gelegen op de top van een
heuvel met een uitzicht over heel Kathmandu, verzamelen grote menigten zich elke dag in deze
tempel om hun gebeden te zeggen. De Swayambhu Nath tempel is in 1979 toegevoegd aan de
UNESCO werelderfgoed monumenten lijst. Dit is een van de weinige hindoe tempels waar
buitenlanders mogen binnentreden. {end-tooltip}/ {tooltip}
Kathmandu Durbar Square
{end-texte} Kathmandu Durbar Square in het hart van Kathmandu stad en de woonplaats van
de levende godin Kumari. De talrijke artistieke monumenten, oude erotische houtsnijwerken en
mooie weergave van houtwerk en architectuur rondom het plein zijn overweldigend. Een glimp
opvangen van de Taleju tempel die slechts een keer per jaar opent tijdens het Dashain festival
en het Kasthmandap rustpunt, wat werd gebouwd uit het hout van een enkele boom. Bezoek
het historische Darbar plein museum om de herinneringen van de koninklijke Shah dynastie te
observeren. Dit museum was voorheen het koninklijk paleis van de Shah-dynastie en werd
gebouwd in 1768. Net buiten het museum staan twee grote trommels, waarschijnlijk de grootste
ter wereld die werden gebruikt voor het aankondigen van het voorlezen van een koninklijk
besluit. Kathmandu Darbar Square staat op de UNESCO werelderfgoed lijst van monumenten
sinds 1979. {end-tooltip}
Na het ontbijt beginnen we om ongeveer 9 uur met uw eerste bezichtiging van enkele
hoogtepunten rond de Kathmandu vallei. U zult een bezoek brengen verschillende belangrijke
religieuze centra van zowel het boeddhisme als het hindoeïsme. Vlakbij het Hyatt Hotel vinden
we de Stupa Boudhanath, een van de grootste in de wereld, een zeer populair heiligdom voor
boeddhisten. Bij de stupa vind u handwerk en lokale producten in de vele kleine winkeltjes
rondom de Stupa.

Later vertrekken we voor een andere populaire boeddhistische tempel, genaamd
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Swayambhunath, beter bekend als de Monkey Temple. Onze transfer brengt u naar de top van
de heuvel waarop dit tempel complex ligt en u heeft ruim de tijd om rond te lopen en de
immense trap in het gezelschap van vele apen af te dalen.
Na de Monkey Temple gaan we verder naar Kathmandu Durbar Square, de authentieke plaats
van Kathmandu's voormalig koninklijk hof, de plaats waar de koningen werden gekroond en van
waaruit ze het land regeerden. Een echte historische plaats.
Na het bezoek aan Kathmanudu Durbar Square gaan we naar Thamel, het belangrijkste
toeristische centrum van Kathmandu. Hier zullen we dineren in een authentieke Nepalese
Chulo (Een traditioneel Nepal Culturele restaurant). Daarna terug gaan naar het Hyatt Hotel,
waar uw kamer, de hotel bar, of het hotel casino op u wacht.

Dag 3:
Een bezoek aan {tooltip} Changu Narayan Tempel {end-texte} Volgens een stenen inscriptie
uit de 5e eeuw, gevonden binnen in de tempel, is de Changu Narayan tempel opgericht in de 4e
eeuw en daarmee de oudste tempel van de Kathmandu vallei. Changu Narayan tempel ligt op
de top van een heuvel bij het dorp Changu, wat 23 km ten noordoosten van Kathmandu stad
ligt. In haar groene omgeving gelegen, is deze 4e eeuwse tempel is een prachtige weergave
van het oude metaal en hout kunstwerk. De lokale bevolking van Changu Narayan zijn experts
in het metaal en houtsnijwerk. Deze tempel werd ook toegevoegd aan de UNESCO
werelderfgoed lijst van monument in 1979 AD. {end-tooltip}/ {tooltip}
Bhaktapur Durbar Square
{end-texte} Bhaktapur Durbar Square is een conglomeraat van artistieke oude tempels en
monumenten gebouwd rond het 55 vensters paleis van Bhaktapur. Vol charmante artistieke
architecturale monumenten, belicht dit plein de oude Nepalese kunst. De belangrijkste attracties
van het plein zijn de leeuwen poort gebouwd in 1696 en het mooiste en meest luxueus gegoten
kunstwerk in zijn soort in de wereld, de gouden poort. Ook het prachtige paleis van de 55
vensters, gebouwd in 1427 AD is een plaats die u niet mag missen bij uw bezoek aan
Bhaktapur Durbar Square. {end-tooltip}/ {tooltip}
Patan Durbar Square
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{end-texte} Het zakelijke centrum van Patan stad, Patan Durbar Square is een cluster van
historische tempels, pagodes en monumenten. Het plein staat vol met artistieke hout en metaal
werken. Dit plein werd vroeger gebruikt als het koninklijk paleis van de Malla koningen,
vergelijkbaar met de Kathmandu en Bhaktapur Durbar pleinen. Twee meesterwerken die het
vermelden waard zijn, zijn de Krishna tempel en het Tushahity koninklijk bad in de Durbar plein
omgeving. {end-tooltip}
Na het ontbijt reizen we ongeveer 23 km buiten Kathmandu en bezoek een van de oudste
tempels in het dal, de Changu-Narayan-tempel. Na het bezoeken van deze unieke locatie zullen
we doorgaan naar een hele bekende UNESCO World Heritage site, de oude binnenstad van
{tooltip} Bhaktapur end-texte} Bhaktapur Durbar Square is een conglomeraat van artistieke
oude tempels en monumenten gebouwd rond het 55 vensters paleis van Bhaktapur. Vol
charmante artistieke architecturale monumenten, belicht dit plein de oude Nepalese kunst. De
belangrijkste attracties van het plein zijn de leeuwen poort gebouwd in 1696 en het mooiste en
meest luxueus gegoten kunstwerk in zijn soort in de wereld, de gouden poort. Ook het prachtige
paleis van de 55 vensters, gebouwd in 1427 AD is een plaats die u niet mag missen bij uw
bezoek aan Bhaktapur Durbar Square. {end-tooltip} met haar eigen Durbar Square. Deze
middeleeuste stad is helemaal in haar oude staat gehandhaafd en het is een plaats die u bij een
bezoek aan Nepal beslist niet mag missen.
Op onze weg terug naar Kathmandu zullen we ook een andere historische plaats bezoeken:
Patan Durbar Square, bekend om de Krishna Tempel. We zullen ook een bezoek brengen aan
het {tooltip} Patan {end-texte} De stad van de beeldende kunst, ook wel bekend als Lalitpur is
een van de meest bruisende steden van Nepal. Patan is een van de drie Newar steden van de
Kathmandu vallei en ligt op zo'n 5 km ten zuidoosten van Kathmandu stad. De 2300 jaar oude
stad Patan is zeer rijk aan kunst en architectuur. {end-tooltip} museum, ook een geweldige plek
om onze lunch te nuttigen.
Daarna gaan we terug naar het Hyatt voor het diner en is de rest van de avond niet ingevuld,
zodat u op eigen gelegenheid van uw rust kunt genieten.
Uw kamer met ontbeid staat uiteraard voor u klaar.

Dag 4:
Een bezoek aan Gorkha en de transfer naar Pokhara
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Dag 5:

Een SightSeeing dag in Pokhara

Meteen na het ontbijt brengen wij u een druk programma met veel culturele evenementen en
mooie plekken te bezoeken, waaronder de Barahi Tempel, David's Falls en Mahendra Cave.
Tussendoor kunt u genieten van prachtige panoramische uitzichten op de bergen.
LUNCH ?????
Het Lakeside gebied is erg leuk om te winkelen, dus hiervoor hebben we tijd ingeruimd in het
programma .. Later op de dag gaan we dan terug naar het hotel, voor diner en de overnachting.

Dag 6:
Per vliegtuig terug naar Kathmandu. Een bezoek aan {tooltip} Pashupatinath {end-texte} De
tempel van de Heer van alle levende wezens, Pashupatinath is de heiligste bedevaart
bestemming van de hindoes over de hele wereld. Deze tempel heeft twee verdiepingen met
gouden daken en vier zilveren deuren, een in elke windrichting. De Pashupatinath tempel is
gelegen aan de oever van de heilige Bagmati rivier in Kathmandu stad. Historische bewijzen
tonen dat de tempel al bestaat sinds 879 AD echter de huidige tempel werd gebouwd in 1679
AD. Het tempel complex bestaat uit een groot aantal heiligdommen en archeologisch
belangrijke monumenten. Deze tempel is het centrum van accumulatie van duizenden
gelovigen en Sadhus stromen toe uit de hele wereld tijdens de Shiva Ratri en Teej festivals.
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Hoewel een hindoe-tempel, is Pashupatinath evenzeer aanbeden door boeddhisten.
Pashupatinath is in 1979 toegevoegd aan de UNESCO werelderfgoed monumenten lijst.
{end-tooltip}.
Pak uw koffers want meteen na het ontbijt zullen we een kleine rivier oversteken en na een
korte Jeep rit komen we aan bij de binnenlandse luchthaven van waar we in ongeveer 35
minuten terugvliegen naar Kathmandu.
LUNCH ?????

Na aankomst een snelle transfer naar Pashupatinath, aan de oevers van de Bagmati rivier. Dit
is een hindoe-heiligdom, met diverse belangrijke tempels. Ook worden hier aan de trappen naar
de rivier toe voor overleden hindu's de crematie rituelen verricht. Aan het eind van de middag
een transfer naar het Hyatt Hotel. Bed & breakfast wacht op u.

Dag 7:
Mount Everest bezoeken met een Mountain flight. Een rustige dag om te shoppen.
Na een vroeg ontbijt een transfer naar de binnenlandse luchthaven voor een prachtige berg
vlucht.

Een fantastisch uitzicht over de Himalayas en de Mount Everest. Neem ook een kijkje in de
cockpit en zie het uitzicht van de piloten. Vergeet niet uw fototoestel mee te brengen!
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Na de berg vlucht zult u worden teruggebracht naar het Hyatt Hotel en kunt u de rest van de
dag genieten van vrije tijd of op eigen gelegenheid nog even Kathmandu in te trekken.
Uw bed and breakfast wacht u in het Hyatt Hotel.

Dag 8:
Transfer naar Kathmandu International Airport
Afhankelijk van uw vluchtschema brengen wij u naar de internationale luchthaven van
Kathmandu. We zullen u daar 3 uur vóór de geplande vertrektijd afzetten.
Wij wensen u een goede vlucht naar huis.
Inbegrepen in deze reis zijn:
1.
Alle noodzakelijke vervoer per luxe prive-auto met chauffeur
2.
Alle deluxe accommodaties met een Bed / Breakfast plan
3.
2 Nachten accommodatie in Pokhara op basis van volpension
4.
Alle bezienswaardigheden zoals vermeld in Kathmandu Vallei en Pokhara
5.
Berg vlucht met gegarandeerde stoel bij het raam
6.
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Lucht transfer van Pokhara naar Kathmandu
7.
Toegangsprijzen voor de tempels, kloosters, musea en historische plaatsen
8.
Gids voor de hele reis

Niet inbegrepen zijn:
1.
Fooien en persoonlijke uitgaven
2.
Alle maaltijden (lunches) en drankjes in Kathmandu (tenzij anders vermeld)
3.
Giften voor tempels, scholen en kloosters
4.
Persoonlijke uitrusting
5.
Travel Insurance
6.

8/9

VIP 8 dagen Reis

Vliegtickets van uw huis naar Kathmandu en terug

TripID: VIP08NTY2011
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