Nepal Souvenirs

Het huidige {tooltip} Kathmandu {end-texte} De hoofdstad van Nepal is een historische en
culturele stad van Newars. In deze grootste metropool van Nepal zijn er talloze prachtige
voorbeelden van de Newari kunst in de vorm van oude tempels en zijn er gedurende het hele
jaar traditionele festivals en feesten. Kathmandu is ook de kern van de stedelijke ontwikkeling
van de infrastructuur van Nepal en de belangrijkste toegangspoort tot het toeristisch avontuur in
Nepal. Deze mix van oude cultuur en de moderne ontwikkeling maakt het tot een unieke
toeristische bestemming die zeker een bezoek waard is. {end-tooltip} met z’n groeiende aantal
winkelcentra en super winkels maakt naam als winkel bestemming voor de regio. Het hele jaar
door kun je kortings- en uitverkoop-aanbiedingen vinden in Kathmandu. Er zijn allerlei
producten te koop van dure merkartikelen tot handige Chinese spullen. Het beste aan winkelen
in Kathmandu is dat je kunt vinden waarnaar je op zoek bent en tegen een aantrekkelijke prijs.

Voor merkartikelen zou je naar de outlets kunnen gaan aan Durbar Marg maar ook naar de
andere grote winkelcentra zoals City Centre, Sherpa Mall en Blue Bird Mall. Deze winkelcentra
zijn allemaal in de buurt van Thamel of op Durbar Marg. Hier kun je merkartikelen en andere
originele spullen kopen zoals kleding, horologes, schoenen, electronica en dergelijke. Bhat
Bhateni, Blue Bird en Saleways zijn plaatsen waar je wat goedkoper uit bent. Dat zijn de
belangrijkste warenhuizen van het land waar je bijna alles kunt vinden.
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Als je denkt dat je goed bent in afdingen en onderhandelen zou je naar de winkels aan New
Road en in Thamel kunnen gaan. New Road is het adres voor electronica en Thamel voor
souveniers. Als souvenier is vooral het plaatselijke handwerk wereldwijd populair en ook geliefd
vanwege de goede kwaliteit, fantastisch vakmanschap en creatieviteit. Souveniers zoals
omslagdoeken, sjaals, truien, petten en winterkleding van pashmina weefsels zijn wereldwijd
modieus. Pashmina wordt gemaakt van de binnenvacht van Himalaya schapen en is populair
vanwege de zachtheid en natuurlijk kleur.

Ook de heilige rolschilderingen, thanka’s genaamd, die afbeeldingen van godheden voorstellen
en mythen uit de Boeddhistische geschriften en cosmologie, zijn erg populair. Hoewel ze in
Thamel verkrijgbaar zijn, zijn de beste plaatsen om ze te kopen Boudha of Ekantakuna in
Lalitpur.

Ook thee en kruiden uit Nepal zijn wereldberoemd. Zij zijn een essentieel onderdeel van de
Nepalese keuken. Ze worden verpakt in kleine zakjes en zijn erg geschikt als cadeautjes.
Hiervoor kun je het beste naar New Road gaan of naar Ason markt in Kathmandu.

Edelstenen en sieraden van goud, zilver en halfedelstenen zijn te koop voor lagere prijzen dan
elders. Er zijn diverse winkels die prachtige stenen en sieraden in de etalage showen in
Thamel, New Road en aan Durbar Marg.

Het houtsnijwerk van de Newari in de {tooltip} Kathmandu valley {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.
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{end-tooltip} is gedetailleerd en vernuftig uitgewerkt. Het siert vensters, deuren en fotolijsten.
Deze vaardigheid is van generatie op generatie van getalenteerde ambachtslieden
doorgegeven. De plaatsen om te kijken naar hout- en ander snijwerk zijn {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} en andere culturele plekken in de Kathmandu valley.

Er zijn talloze andere populaire ambachtelijke producten zoals {tooltip} Mithila schilderijen {en
d-texte}

Mithila schilderij {end-tooltip} , Loktapapier, keramiek, hennep tassen, riemen en slippers die de
moeite waard zijn om te kopen als souvenier. De openheid en oorspronkelijkheid van de
Nepalese samenleving wordt hier zichtbaar omdat ze niet alleen emotionele waarden
vertegenwoordigen en een uiting zijn van artisticiteit maar ook culturele ethiek uitdragen wb de
historische en spirituele achtergronden.

3/4

Nepal Souvenirs

Als je iets uit de kunstnijverheid koopt blijft het niet alleen een aandenken maar het
symboliseert ook je liefde voor de plaatselijke cultuur en manier van leven. Het geeft weer dat je
trots bent op de gelegenheid die je had om deze plek te bezoeken en zal zeker het vuur van
Nepal en de herinneringen eraan brandende houden.
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