Over GoNepal

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, Nederland. We hebben een vertegenwoordiging in
Kathmandu, Nepal.
Onze reis programma's hebben een culturele grondslag, in tegenstelling tot veel van de
algemeen beschikbare avontuurlijke trekking programma's die u bij veel andere reis-agenten
tegen komt. Wij laten ons voor het Nepal Tourism Jaar 2011 speciaal van onze beste kant zien
door waar mogelijk in onze programma's gebruik te maken van de festivals die dit jaar plaats
vinden.
Als u nadere informatie wilt hebben, of u heeft specifieke vragen, fantastische ideeën of u wilt
samen met ons zaken doen, aarzelt u dan niet, maar neem kontakt met ons op.Our Speciality
Nepal Tours & Travel is gespecialiseerd in het organiseren van Groeps-reizen vanaf 2 peronen.
We hebben een uitstekende kennis en veel ervaring met groepsreizen op het gebied van
verblijf, restaurants en transport.
MAATWERK REISPROGRAMMA'S Onze lokale medewerkers in Nepal (zowel Nepalees als
Nederlands) zijn zeer goed geïnformeerd over Nepal in het algemeen: tradities en lokale
gebruiken, en in het bijzonder hebben zij een grote kennis over de verschillende kulturele
bezienswaardigheden, hotels, periodieke festivals, transport, restaurants etc. Wij maken het
onze zorg om uw wensen te in plannen op te zetten, en zo uw reisplan op maat op uw wensen
af te stemmen. Uw wensen, plannen, eisen en / of budget zijn leidend voor uw reis. Als u ons
verteld wat u wilt doen, zien en meemaken, dan zorgen wij ervoor dat uw reis naar Nepal een
100% succes reis wordt.
Nepal Tours & Travel: a true blend of Culture and Nature !!!! Hiertoe hebben wij een groot
aantal vaste programma's opgezet die aansluiten op beschikbare vlucht schema's van
rechtstreekse of indirecte vluchten uit Londen, Frankfurt of Amsterdam naar Kathmandu. Nepal
is dichter bij dan je denkt!
Wij bieden 2 soorten reisprogramma's die in wezen beiden dezelfde culturele ervaring bieden,
echter 1 set van programma's (onze DeLuxe Trips) zijn opgezet voor hen die verwend willen
worden met luxe hotels en top klasse restaurants, en de andere (Standard Trips) zijn meer
package deals en zullen daarom goedkoper zijn in prijs. Beide programma's worden uitgevoerd
met dezelfde zorg en alle groepen worden begeleid door dezelfde TourGuides die Nepalees,
Engels, Duits en/of Nederlands spreken.
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