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Kedves Utazó! 
 
Ez a katalógus nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A Yourdestination sem egy 
utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű globális utaztatási rendszer.  Fő területünk Ázsia, annak is az 
a része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer fokozatos bővül. Ma 
már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott magyar nyelvű utazási 
ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. 
Meg is tehetjük, mert a jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a 
helyszínen vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak 
minőségi) honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi 
idegenvezetők. Arról, hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk, arról itt találhat részletes 
ismertetést:  

http://www.azsia-utazas.hu 
 
Alaptevékenységünk Délkelet-Ázsia országainak megismertetése, ezért a   legtöbb anyag erről a régióról szól. 
Arról a 4 országról (Thaiföld, Vietnám, Laosz, Kambodzsa) ami a magyar utazók legkedveltebb ázsiai uticélja.  

Ehhez a régióhoz csatlakozik Ázsia többi izgalmas része is. ÁZSIA MOSAIC TOURS programunk olyan 
egyéni programokat, program blokkokat és körutakat tartalmaz, amelyek valamilyen különleges 
érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon összeállítani az utat, nyaralást.     

Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz is! Ugyanúgy trükkösen, mint 
minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alap út, például a Nepál: királyság a felhők 
felett kulturális és kaland körút, ami már 10 főtől - Ezt egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, 
amik akár egy főre is rendelhetők. És ez a kiegészítés bármely utunkhoz és bármelyik országunkban található 
programjaira és nyaralásaira érvényes! És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul. Egyéni útként 
a különböző programok és modulok "beszúrhatók"! 

Ez a katalógus egy nagyon különleges utat mutat be, a magashegyi túrázás szerelmeseinek. Nepál – a 
felhők feletti királyság két legszebb völgyét és az Annapurna hegység meghódítására készülők 
alaptáboráig vezető utat. a legszebb, őszi és tavaszi hónapokban. Ázsia ősi lelkének és a világ tetejének 
bemutatását hiteles, kulturális helyi idegenvezetéssel.  

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Naprakész, részletes és egyre 
bővülő ázsiai anyagaink információs könyvtára itt található: 
 

http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/ 
https://nepali.hu 

 
 

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 
hq@azsia-utazas.hu 
  

http://www.azsia-utazas.hu/
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/
mailto:hq@azsia-utazas.hu
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NET02 KATMANDU – POKHARA – ANNAPURNA ALAPTÁBOR TÚRA 
-  16 NAP 
 

 
 
Nepáli kaland és kulturális körútjaink és speciális túra programjaink nagyon különleges helyszínre, 
Nepálba, a Himalája hegyei és a hegység lábánál elterülő buja dzsungelek világába viszik el utasainkat. Van 
köztük bőven természetjárás, kulturális és történelmi kalandozás a hinduizmus és a buddhizmus több ezer éves 
történetében és ma is élő hagyományai nyomában és a Világ Teteje sok ezer méter magas hegyeinek csúcsai 
felé vezető túrázás is.  
 
Nem csak nepáli, de Ázsia egyéb tájaira induló útjainkban mindig van valami egyedi és különleges! Valami 
olyan, amit más utaztatók egyszerűen képtelenek nyújtani. Ez a programunk is ilyen. 16 nap éppen csak 
elegendő arra, hogy néhány pillanatképet mutassunk a Felhők Feletti Királyság – amit méltán neveznek a 
Világ Nyolcadik Csodájának is - egyedülálló és utánozhatatlan szépségéből, lakóinak történelméből, a több 
ezer év alatt felépült városok még mai is álló, forgalmas utcáiról; a völgyekben szétszórt településeken élő 
törzsek hagyományiból. De ezen az úton talán a legelbűvölőbb és legmagávalragadóbb dolog, amit 
utasainknak csak megmutathatunk: a Pokhara völgyéből induló hegyi túra, ami egészen az Annapurna 
alaptáborig vezet!  
 
Az eddigiekhez hozzájárul még az a tény is, hogy ezt az utunkat évente többször, a tavaszi és az őszi 
szezonokban is elindítjuk. Különösen izgalmas az a lehetőség, hogy a hegyi túrázás szerelmesei, angol 
nyelvű túravezetéssel már két főtől magán programként és tetszés szerinti időpontban is 
megrendelhetik!  
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MITŐL MÁS EZ AZ ÚT, MINT EGY SZOKÁSOS ÁZSIAI KÖRÚT? 
 
Ez az utunk is igazi „bennfentes”, kulturális út is egyben. Helyi csoportvezetőnk és túravezetőink nem 
csak több évtizedes tapasztalatú himalájai turisztikai szakemberek. Már a hegyek közt eltöltött gyermekkoruk 
óta lelkes hívei, kutatói Ázsia kultúrájának és történelmének. Igazán jól ismerik a Himalája országainak (Nepál, 
Bhután, Tibet, Szikim) kultúráját, történelmét és mai életét. Ezért aztán biztosak vagyunk abban, hogy valami 
különlegeset, életre szóló élményt tudunk nyújtani Önnek az út során. Valami olyat, amire más utazási iroda 
nem képes.  
 
Mi nem ajánlunk előre „ezt mindenkinek látnia kell” és előre befizetős fakultatív programokat sem. Ki 
tudja hónapokkal előre megjósolni az aznap esti időjárást? Ki tudja előre pontosan, hogy az adott helyen éppen 
milyen olyan különleges esti program van, ami önnek is tetszene? Csoportvezetőnk - aki „már itt van otthon” 
évtizedek óta – pontosan tudni fogja, hogy mit érdemes ajánlani a városban azon az estén. Önökkel lesz az út 
során, segít kiválasztani az igazán jó esti programot. Szerintünk ez a legjobb megoldás. Nyughatatlan 
emberként, ő is megy valamilyen különleges helyre minden este. Érdemes lesz vele tölteni a szabad estéket is. 
 
Nem az üzlet maximális profitjára, hanem vendégeink maximális kényelmére és igényeire tervezzük 
útjainkat. Ezért sohasem valami világvégi (olcsó, de piszok messze van az esti látnivalóktól) szállásokat 
ajánlunk, hanem a hely „hot spotjában”. Ott, ahonnan az este látnivalói könnyen elérhetők, illetve ahonnan a 
legszebb a kilátás. És mindig olyan a szállásunk, ami nem tömegszállás, hanem a helyi tradicionális építészet 
alkotása.  A katalógusban található utak során használt nepáli szállodáink listája az alábbi: 
 

Város HOTEL 
Katmandu Hotel Moonlight 
Pokhara Dahlia Boutique Hotel 

 
 
Néhány kép szállásainkról, ízelítőként. 
 

 
Beépített gasztro túra - mindenhol: Az út során félpanzió, de az ABC túrán teljes ellátás is van és nem 
véletlenül! Az út során “meglátogatott” helyek konyhaművészetét elsősorban a különböző régiók jól 
elkülöníthető, különleges ízvilágú egyedi és sokszor törzsi konyhái alkotják, amelyekre a szomszédos 
országok, különösen Kína és India konyhái is hatottak az elmúlt évszázadok során. Az eredmény valami 
fantasztikus ízvilág. Ahogy végig megyünk a programokon, mindennap más és más helyi konyhával 
ismertetjük meg vendégeinket. Íme néhány út közben készült kép a Nepál Gasztro menüiből. 
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Az egyéni étkezési lehetőségek is természetesek nálunk. A gasztro program általában mindenkinek izgalmas 
és elfogadható. Vannak azonban olyan vendégeink, akik valamilyen vallási, filozófiai, egészségügyi vagy 
éppen élvezeti okból különleges étkezést szeretnének. Semmi gond, ha előre tudjuk az igényeket, akkor 
minden egyes velünk elköltött étkezésnél ilyen különleges ételeket adunk. Az esti barangoláshoz pedig egy 
kártyát, amin az aktuális bennszülöttek nyelvén is szerepel minden egyes kívánság.      

Ázsia más régióiba utazó kedves vendégeink repülési útvonalába legtöbbször beleesik a Világ Tetejének 
csodálatos földje. Legtöbben csak a repülőgép ablakán keresztül szemlélgetik a Himalája szépségeit. De ha 
már így van, mért ne szakítanák meg pár napra az utat és ismerkednének meg "a hegyek királynőjének" 
csodáival is? Ezért aztán vannak olyan himalájai (Nepál, Bhután, Szikim, Tibet… programjaink, amik remekül 
belefűzhetők egy nagyobb ázsiai utazásba is. Ma már a Himalája 4 fő országa is ASIA MOSAIC TOURS 
programjaink része.  

2021-es nepáli útjaink azonban kicsit mások, mint a későbbiek. Jelenleg az országok nagy része még 
zárva van. Ahogy sorban kinyitnak, utunk is kiegészíthetővé válik. Mire elindulunk, reményeink szerint 
Tibet és Bhután is látogathatóvá válik. Ha ez megtörténik, ez az út kiegészíthetővé válik a 4-8 napos 
tibeti és/vagy bhutáni programjainkkal is. Ráadásul: út közben is kiegészíthető lesz bármelyikkel! 
Elegendő lesz szólni csoportvezetőnknek és Katmandui Irodánk máris elkezdi intézni a papírokat. 

Tegyen hozzá pár napot az utazáshoz és nézze meg Ázsia egyéb csodáit is! Segítünk 
Önnek összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire szabott programot. Várjuk Önt a 
repülőtéren, végig vezetjük Ázsia csodás helyein. Ezeket a programokat választhatja privát 
programként is; úgy, hogy csatlakozik valamelyik szervezett kiscsoportos utunkhoz, vagy a 
körút végén egyéni barangolásra indul. A másik ötlet: Induljon haza pár nappal később és 

pihenjen egy nagyot Vietnam, Kambodzsa, Thaiföld vagy Mianmar legszebb üdülőhelyein! Helyi 
idegenvezetőink segítenek Önnek összeállítani egy igazán jó, az Ön igényeire szabott nyaralást. Várja Önt a 
repülőtéren és vissza is viszi a nyaralás után. Szükség esetén elkíséri Önt a helyi programokra is. 
Természetesen szívesen segítünk a legkellemesebb üdülő-szálloda kiválasztásában is. 

Jelenlegi - és egyre bővülő - körút, helyi program és nyaralási csomagjaink részletes 
anyagait itt találja meg: 

http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/ 
 
  

http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/
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A körút adatai: 
Kiscsoportos (9-16 fő) vagy egyéni (2-8fő) kaland körút és hegyi túra Nepálban a tavaszi és őszi 
időszakban. Budapesti indulással és budapesti visszaérkezéssel, angol túravezetéssel és idegenvezetéssel. 
Magán út rendelése lehetséges (2-8 fő). 
Zárt csoport: Egyedi árajánlat alapján magán út (zárt csoportos körút) is rendelhető magyar vagy angol 
nyelvű vezetéssel, az utiterv változtatásának lehetőségével is. 
Helyszíni csatlakozás: Lehetséges a csatlakozás a csoporthoz Katmanduban is.   
Indulás időszakai (a megrendelés szerinti napon): 
2022. március, április, május, június, szeptember, október, november 
2023. március, április, május, június, szeptember, október, november  
Utazás időtartama: 16 nap 
Szállások az út során: 3-4 csillagos szállodák kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Egyágyas elhelyezés 
felárral kérhető. A túra során, falusi teaházak és családi szállások, reggelivel, alaptábor: sátras elhelyezés 
Túra és idegenvezetés: angol nyelven 
Ellátás: reggeli és ebéd a túra előtti és utáni időszakban, teljes ellátás a túra során. Különleges étkezés kérhető. 
Különleges COVID utazási feltételek: Az indulás előtt legfeljebb 72 órával elvégzett negatív PCR teszt vagy 
védettségi igazolás, utazási biztosítás, nepáli vízumengedély. 
 

NET02 – Katmandu-Pokhara-Annapurna-alaptábor (ABC) túra 2022-2023 tavasz és ősz 

Az út specifikációja – angol nyelvű program! 
Csoport méret - árak USD/fő - ben megadva 

2-3 fő 4-5 fő kis csoport (9-16fő) 6-8 fő egyágyas felár 

Teljes program - 16 nap 1700 USD 1625 USD 1 600 USD 1610 
USD 85 USD 

Rövid program - 10 nap Egyedi túra program. Kérjen árajánlatot! 
A PROGRAMOK ÁRA TARTALMAZZA: 
+ túrán kívüli éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ Privát, légkondicionált privát kisbuszos szállítás a túra előtti és utáni időszakban 
+ A programhoz tartozó belső repülőjegyek (max 20kg feladott poggyász és max. 7 kg kézipoggyász utasonként.) 
+ Minden tevékenység és belépődíj a programterv szerint 
+ egyéni hegyi túra felszerelés és teherhordó (sherpa) a túra során 
+ idegenvezető, túravezető angol nyelven a program során. 
+ A programterv szerinti étkezések 
+ Ásványvíz a buszos utazások során. 
A PROGRAMOK ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetközi repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezéséhez 
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül 
- Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások 
- Vízum díj és a túraengedély költsége 
- Helyi PCR tesztek, Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban (az aktuális 
ajánlatban kalkulálásra kerül) 
HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK:  
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap/fő) és a sofőrnek (3 USD/nap/fő). Helyszínen fizetendő költség az érkezéskor, 
- Italfogyasztás az étkezések során, 
- További, az útitervben részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.  
- Érkezési PCR teszt 
FIZETÉSI FELTÉTELEK:  

- A teljes ár 30%-a, a program megrendelésekor (szerződéskötéskor) első részletként, beleértve a választott kiegészítések 
költségét is.  

- A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 40. napig.  
- A befizetés az utazásszervező magyarországi kedvezményezett bankszámlájára történik, kiállított számla alapján,  

Megjegyzés: Az átutalási/ kp. befizetési költségek a befizetőt terhelik.  
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Rövid utiprogram: 
 

 
 
Teljes körút és túra program (16 nap): 
 

1. nap: Budapesti indulás 
2. nap: Érkezés Katmanduba, papírmunka és délutáni városnézés, vacsora Thamelben 
3. nap: Katmandu városnézés: Pashupatinath, Bhaktapur, Patan, Boudhanath 
4. nap: Katmandu-Pokhara 
5. nap: Pokhara – Ghandruk 
6. nap: Ghandruk – Chhomrong 
7. nap: Chhomrong – Deurali 
8. nap: Deutali – Annapurna alaptábor 
9. nap: Annapurna alaptábor – Bamboo 
10. nap: Bamboo - Jhinu 
11. nap: Jhinu – Pokhara 
12. nap: Pokhara és környéke – városnézés 
13. nap: Pokhara – szabad program 
14. nap: Repülés Katmanduba, Katmandu búcsúéjszakája  
15. nap: Katmandu szabadon  
16. nap: Kora hajnali indulás Katmanduból, délutáni érkezés Budapestre 

 
 



 

 
Yourdestination ASIA 
nepal@azsia-utazas.hu  
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,  

Kathu, Phuket, 83120 Thailand 
Tel(Viber): +36706239513 

 
 

NET02 – Katmandu-Pokhara-Annapurna-alaptábor túra    7. Oldal 
 

 
Rövidített, csak ABC program (10 nap): 
 

1. nap: Érkezés Katmanduba, papírmunka és délutáni városnézés, vacsora Thamelben 
2. nap: Katmandu-Pokhara 
3. nap: Pokhara – Ghandruk 
4. nap: Ghandruk – Chhomrong 
5. nap: Chhomrong – Deurali 
6. nap: Deutali – Annapurna alaptábor 
7. nap: Annapurna alaptábor – Bamboo 
8. nap: Bamboo - Jhinu 
9. nap: Jhinu – Pokhara 
10. nap: Repülés Katmanduba, Katmandu búcsúéjszakája  

A programba épített ABC túra fénypontjai: 
- Trekking Tamang és Gurung falvakban. 
- Túra a dzsungelben 
- Az Annapurna-szentély. 
- Csodálatos panoráma a Himalája hegycsúcsira, beleértve a Mt. Macchapuchre, Mt. Hiunchuli, 

Annapurna South, Annapurna I, Annapurna III, Gangapurna. 
- A kis falvak életébe való bepillantás.  
- Jhinu melegvízű forrás 
 

AZ ABC TÚRA ÁTTEKINTÉSE 
 
Ez egy 6 napos gyönyörű, testreszabott könnyű túra, amelyen rövid időn belül eljuthatunk az Annapurna 
alaptáborába. Különleges útvonalunk azok számára, akiknek kevés idejük van, de szeretnének belepillantani 
ebbe a csodálatos világba. 
Kiváló alkalom arra, hogy rövidebb idő alatt felfedezzük az Annapurna régió szépségeit. Ez a túra végig viszi 
a túrázókat egységű rendkívül szép túraútvonalon. IGAZI HIMALÁJA TÚRA az 4350 méteren lévő 
Annapurna alaptáborba, ahova kimerülten, de boldogan érkezünk meg. 
 
Élvezhetjük a csodálatos ösvényeket, az örökké változó tájat, a jeges folyókat, a sziklákban rejtőzködő 
barlangokat, a lépcsőzetes vízeséseket, a buja dzsungeleket, a nyüzsgő állatvilágot, és még rengeteg mást. 
Ez az útvonal nagyon népszerű kulturális egyedisége miatt is. Számos faluban járva szemtanúi lehetünk 
annak, hogyan élnek az emberek Nepál vidéki falvaiban. Ezzel együtt betekinthetünk a falvak helyi 
kultúrájába és hagyományos életvitelükbe.  
 
Az Annapurna régióban az emberek többsége Gurungs és Magars. Ez a rövid ABC túra inkább a gurungi 
kultúra és hagyományok megismeréséről szól. 
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Részletes, teljes utiprogram: 
 

1. nap: Indulás Budapestről, menetrend szerinti járattal (BUD-DOH/DXB-KTM) 

Budapestről velünk induló utasaink számára (lehetséges az úthoz csatlakozni Katmanduban is) 
az út a 3 órával a gép indulása előtt kezdődik a budapesti repülőtéren. Képviselőnk fogadja az 
indulókat, ellenőrzi az összes szükséges „utipapír” meglétét és rövid tájékoztatást is ad a 
repülésről. Mindenki megkapja a személyre szóló információs anyagát, Ezután átesünk az 
utasfelvételen, és elindulunk a Világ Teteje felé. 

Abban a pillanatban, ahogy gépünk kerekei elhagyják a 
budapesti betont, utunk hivatalosan is megkezdődik. 
Először Dohába vagy Dubai-ba repülünk, majd egy 
kényelmes és vásárolgatós tranzit után tovább indulunk 
Katmanduba, Nepál fővárosába.  

Ez a repülőút kíséret nélkül történik (hacsak nem 
rendeltek az úthoz magyar nyelvű idegenvezetést a túrán 
kívüli körút részhez). A tranzit egyik repülőtéren sem 

jelenthet problémát.  

 
2. nap: Érkezés Katmanduba, délutáni városnézés, vacsora Thamelben 

 
Helyi idő szerint délelőtt érkezünk meg Katmandu nemzetközi repülőterére. Az érkezők felveszik a nepáli 
vízumot és a csomagokat. Helyi túra és idegenvezetőnk várja őket a kijáratnál. Ha esetleg további segítségre 
lenne szükség, helyi csoportvezetőnk tud segíteni.). Elindulunk a város egyik legizgalmasabb kerületében, a 
városközponttól könnyű sétatávolságra fekvő szállodánkba a Thamel kerületbe. Bejelentkezés után egy kis 
könnyű pihenő következik, hiszen itt már 1.400 méter feletti magasságban vagyunk és ezért egy kicsit 
könnyebben fogy a levegő séta közben.   
 

Megebédelünk és átsétálunk helyi irodánkba, a túrához szükséges 
TIMS túra engedély intézésére. Az engedély elkészülte közben 
magunkhoz vesszük az irodánk által biztosított egyéni 
túrafelszerelést is.  
 
A papírmunka elvégzése után elindulunk délutáni, bemelegítő 
jellegű városnézésünkre. Este Thamelben, szállodánk közelében 
vacsorázunk. Utána szabadprogram, vagy éppen egy jó kis alvás, 
mert azért itt már 4 és fél órával több van, mint Magyarországon. 
Délutáni városnézésünk során ezeket a látványosságokat érintjük: 
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A Durbar tér (kulturális világörökségi helyszín). A 
palota tér Nepál igazi központja, állami és spirituális 
létének központja. Itt található a királyi palota, számos 
közintézmény, a legfontosabb hindu istenségek templomai 
és buddhista szent helyek is. A teret övező épületek és az 
innen kiinduló kis utcák tele vannak üzletekkel, gyakran 
tartanak itt vásárokat is. Egyszerűen ez a legjobb hely arra, 
hogy csoportvezetőnk is elkezdjen mesélni az egyes 
épületek szerepéről, a színes nepáli kultúra 

jellegzetességeiről és az ország majd kétezer éves történetének érdekes eseményeiről. 

 

Kumári, az élő Durga Istennő háza. Nepál több 
városában is kiválasztanak egy serdülőkor előtt álló 
kislányt, akire a hinduk és a buddhisták is Durga istennő 
földi reinkarnációjaként tekintenek. A kislányok kumári, 
azaz “élő istennő” státusza, a kiválasztástól az első 
menzeszig tart, ez idő alatt külön kumári házban laknak. 
Számos kumárit tisztelnek szerte Nepálban, de a 
legjelentősebb a katmandui palotában, a Kumari Gharban 
élő Kumari Devi. Ő Durga Devi, a „megközelíthetetlen” és 
„legyőzhetetlen, a hindu anyaistennőnek, nagyon népszerű 

és nagyon vad, de mindig egy gyönyörű és harcos nő képében megjelenő megtestesülése. 
Ha karmánk engedi, láthatjuk is ennek a csodálatos ideának (szintén gyönyörű, de 
felettébb békésen mosolygó) földi mását. Ez nem mindig és nem mindenkinek lehetséges.  

 
Swayambhunath sztupa (kulturális világörökségi 
helyszín). A Swayambhunath buddhista sztupa a 
buddhizmus második fontos helyszíne Nepálnak, de nem 
kevésbé érdekes a turisták számára sem. A hagyományos 
mantrák mormolását és az imadobok pergését hallgatva, 
hosszasan lehet barangolni a sztupa dombján álló számos 
épület, szentély közt. Bolyongásunkat “Buddha szeme” 
figyeli a központi sztúpa csúcsáról. Közben persze a világ 
békéjét is figyeli, a világ négy fő égtája felé egyszerre 
tekintve. A dombtetőről csodálatos kilátás nyílik a városra 

és környékére. A hátteret a Himalája távolabb húzódó hegyei szolgáltatják. Az égi csodák 
és szentségek mellett, dombot rengeteg majom is lakja. Nem véletlenül hívják ezt a 
kegyhelyet Majom Templom-nak is. Hegyi túrákra érkező vendégeinket szó nélkül fel 
szoktuk zavarni az év napjait jelképező 365 lépcsőn, de most inkább kisbuszokkal 
megyünk fel a dombra.  
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A Thamel kerület (nem csak vacsorára…) A mai nap 
végén visszatérünk Thamelbe és egy remek, a szállodánk 
közelében fekvő étteremben megvacsorázunk. Szállodánk 
nem véletlenül van ebben a kerületben.  Nem véletlenül. 

 A pezsgő forgalmú és színes, de kicsit hangos Thamel a 
város fő éjszakai övezete. A bárokban feldolgozásokat 
játszó együttesek biztosítják az élőzenét, az életteli 
éttermekben pedig remek nepáli és nemzetközi fogásokat 
szolgálnak fel. A piacokon és boltokban fémből, kézzel 

készített tárgyak, színes ékszerek és a természetjáráshoz szükséges felszerelések 
vásárolhatók, míg a Mandala Street sétálóutcájában elegáns üzletek és gyógyfürdők 
várják a látogatókat.  

 
3. nap: Katmandu városnézés: Pashupatinath, Bhaktapur, Patan, Boudhanath  

A rövidített túra programból ez a nap kimarad! 

Nagyon nehéz pár szóban érzékeltetni azt a kulturális csodát, ami a mai Katmandut, Nepál egy 
millió lakosú fővárosát jellemzi. A történet és még ma is meglévő emlékei több évezredre 
nyúlnak vissza. Már vagy 1500 év óta főváros és uralkodói székhely. Volt az úgy az idők során, 
hogy az éppen három felé osztott királyság különböző királyi székhelyei is itt voltak egymástól 
nem messze, és folyamatosan versenyben álltak egy különös és egyáltalán nem hatalmi 
versengésben. Vetélkedésük tárgya ez volt: vajon melyikük tud valami szebbet és 
magasztosabbat alkotni. Mára már ezek a városok összeolvadtak és egy igazi építészeti csodát, 
Katmandut alkotják. Igy fordulhat elő, hogy 3 Durbar tér (Palota körzet) van, és az azokat 
körülvevő, paloták tucatjai és templomok százai alkotnak külön-külön történelmi 
városközpontokat. A rendelkezésünkre álló rövid idő alatt nem is tehetünk egyebet, mint 
megpróbáljuk megmutatni néhány jellemző történelmi kerületét és egy-egy különleges 
kulturális emlékét, szellemi és spirituális központját.  

Ezen az úton azonban ennél egy kicsit többet is tudunk mutatni. A mai nap a Kukur Tihar, a kutyák ünnepe. 
Bármerre is járunk, mindenhol ennek a jeleibe botlunk. Feldíszített kutyák rohangálnak mindenfelé. 
Bármilyen fajta, családi vagy éppen kóbor, és bárhonnan is jön a kósza eb, étellel itallal kínálják és 
kedvességekkel halmozzák el.  
 

Pár szó a világörökségekről: Utunk során Nepál szinte mindegyik 
regisztrált kulturális vagy természeti világörökségét meglátogatjuk. De, 

nagyon nehéz egy ilyen listát összeállítani! Például a majdnem 200 km 
hosszú Katmandu völgy tokkal vonóval, minden egyes kövével és 
fűszálával a világörökség része. Ehhez jön még hozzá több tucatnyi más, 
éppen regisztráció alatt lévő jelölt is. Ezért néhány helyre azért odaírjuk, 

ha valamelyik látnivaló „különösen” izgató világörökség, de általában: az 
út minden pillanata és helye ilyen. 
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Pashupatinath (kulturális világörökségi helyszín). Ma reggel   
Pashupatinath ezredéves központjába vesszük az irányt. 
Elmerülünk a kavargó autók, motorok és riksák, dudaszóval 
ékesített forgatagában, majd megérkezünk sétánk kezdetéhez a 
folyó partjára. Ez a hely Nepál hindu vallási közösségeinek egyik 
legfontosabb szent helye, Nepál igazi spirituális szíve. A 
folyóparton és a környező kis utcákban, és eldugott tereken 
bolyongunk és megtekintjük Nepál legnagyobb Hindu templomát, 
ami az 5. században épült, Shiva Istennőnek ajánlva. Később, 

Malla király idején újították fel ezt a mesterművet a Bagmati szent folyópartján. Sétánk során megnézhetünk 
(nem kötelező) ünnepélyes halottégetést és a hamvak útra bocsájtását a folyó, ami az európai szemnek kicsit 
bizarr lehet, de itt mindennapos temetési szokás. Találkozhatunk Shadukkal (Szent emberekkel) is, kérhetünk 
áldást az éppen arrafelé napozó bölcsektől, papoktól, és egyéb szent emberektől is.  
 
 

Bhaktapur (kulturális világörökségi helyszín). A Katmandu-
völgy három hajdanvolt királyi székhelye közül Bhaktapur az, 
amely legjobban megőrizte ősi életmódjának egy részét, 
emlékeztetve arra, hogy milyen lehetett az egész Katmandu-völgy 
a középkori időszakban. A városközpont figyelemre méltó 
építészete, a gyönyörű fafaragások és a fémműves mesterségek ma 
is működő műhelyeinek története a Malla uralkodók ősi idejéig 
nyúlnak vissza, akik úgy pártfogolták a művészeteket és míves 
mesterségeket, mint senki más a történelem folyamán. A város 
látképét meghatározzák a sűrű utcahálózattal tagolt negyedek házai 
fölé emelkedő templomok és pagodák. A városközpont egy igazi 

mesevilág.  A Fazekas tér, a Palota (Durbar) tér, amelyek története a 12. századra nyúlik vissza, meghatározó 
helyei a városnak. Ezek azok a helyek, ahol a bhakták törzse még mindig évszázados fesztiváljaikat ünnepli, 
és a templomterek továbbra is élénkek, és Bhaktapur legfontosabb látványosságai.  
 
 

Patan-Lalitpur (kulturális világörökségi helyszín). Délutáni 
programunk első pontja a Bagmati folyó partján fekvő Patan.  A 
város megőrizte a középkori Nepál világának varázsát és olyan 
hagyományos szakmákat, mint a fafaragás és különösen a 
fémművesség sok ága. A városban járva még mindig hallani az 
apró kalapácsok koppanását, miközben a kézművesek szobrokon 
vagy díszítéseken dolgoznak. Patan tele van templomokkal és 
kolostorokkal, amelyek pagoda stílusú építészetükben és fafaragott 
ablakukban hasonlóak. A kerület Lalitpur néven ismert, amely 
hatalmas területet ölel fel, amely magában foglalja a közeli 

dombokat. Patan 55 nagy templom, 136 buddhista kolostor városa és kézművesei ismertek finom 
fémműveikről.  
 
A művészet még mindig virágzik itt, a Newar kézművesek városában. A hagyományos kis műhelyek 
mestereinek fém- és egyéb kézműves termékei világszerte ismertek. A lakosság túlnyomórészt Newar, 
amelynek kasztjai általában meghatározzák, hogy hindu vagy buddhista emberek-e. A Patan Durbar tér, amely 
az UNESCO Világörökség része, a fő attrakció, a régi királyi palotával és számos, művészileg tervezett 
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templommal a téren tér területén belül. A „hagyományos” városnézésen kívül elmegyünk egy hangtál 
bemutatóra is, ahol egy picit megérezhetjük hogyan is hat a több évezredes ázsiai orvoslás hangterápiája.   
Ennél a látogatásnál is az a gond, hogy el lehetne tölteni itt is még jó pár napot. Sajnos, egy körút során ez 
nem lehetséges. A városi séta után innen is tovább kell mennünk. 
 

Boudhanath (kulturális világörökségi helyszín). 
Délutáni második programunk színhelye Katmandu egyik 
legcsodálatosabb spirituális központja, a Boudhanath. A 
leggyönyörűbb valójában, a késő délutáni napfény 
sugárzó fényében láthatjuk majd. Pár szóban nem lehet 
leírni azt az érzést, ami itt elfogja a látogatót. Most inkább 
csak néhány mondatban ismertetjük ez a csodát.    

A Boudhanath sztúpa évszázadok óta a buddhista hit 
jelzőfényeként mutat utat buddhizmus híveinek. A béke és 
a szépség óriási mandalájaként és a világ négy égtájára 
néző és óvón vigyázó óriási szemeként tornyosul a 
környező város felett. 

 

 A 14. század táján épült hatalmas meditatív emlékmű állítólag épp Buddha Nirvánába 
történő távozása után jött létre. A hatalmas fogadalmi és imahely gyorsan az istentisztelet 
középpontjává válik a környéken. Az épület szerkezetileg egy hatalmas kupola, amelynek 
tetején egy buddhista piramistorony ül. Mindezt hatalmas, a sztupához vezető lépcsők 
veszik körül. A katmandui nepáliak a sztúpát egyszerűen csak "Chorten Chenpo" -nak 
nevezik, ami fordításban "Nagy Tornyot", vagy csak "Nagy Sztúpát" jelent. Annak 
ellenére, hogy évszázadok (évezredek?) óta létezik, a helyszín csak az 1950-es években 
vált a tibeti buddhizmus központjává, amikor a Kínából érkező menekültek Katmanduba 
érkeztek. 

 
4. nap: Katmandu – Pokhara 

Mai programunk egészen egyszerű. Kathmanduból kell 
eljutnunk Pokharába a Himalája nyúlványain keresztül 
húzódó hegyi országútön. Igaz, hogy a térképen ez csak 
200 kilométer, de egy 7-8 órás út is lehet! Nagy a 
forgalom és nincs egy vízszintes méter sem az egész úton. 

Ezen az útvonalon a VIP busz járat teljes kényelmét és 
szolgáltatásait is élvezni fogjuk. A busz több helyen is 
megáll és a világ talán legcsodálatosabb kilátóinál is eltölt 
egy kis időt, hogy kigyönyörködhessük magunkat Nepál, 

a világ nyolcadik csodája legszebb panorámáiban. Megérkezés után szabad este és program 
Pokharában. Érdemes viszonylag korán nyugovóra térni ezen a napon, mert másnap kezdődik 
az Annapurna alaptábor túra! 
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5. nap: Pokhara – Nayapul – Birethanti - Ghandruk 

 Reggeli után összekészülődünk, leellenőrizzük a felszerelést 
és autóval utazunk a gyalogtúra kezdőpontjáig, Naya Pulig (1 
óra 20 perc), felszerelkezünk és innen indul 5 napos 
gyalogtúránk. A mai napon, kényelmes menetben Birethantitól 
- Ghandrukig vándorlunk. Mai célpontunk, Gangdruk egy 
gyönyörű hegyi falu, amely lakóinak többsége a Gurung 
törzsközösség tagja. Ha időnk engedi, meglátogatjuk a gurungi 
múzeumot is. Éjszakánkat Ghandrukban töltjük. 
 
 

 
 

 
6. nap: Ghandruk – Kimrung Danda – Kimrong Khola - Chere Danda - Chhomrong 

Reggeli után Ghandrukból folytatjuk utunkat Chomorongig. Ezen 
a szakaszon kb. egy órát mászunk felfelé Kimrungdandaba. 
Útközben élvezhetjük a nagyszerű kilátást az Annapurna Southra, 
Hiunchulira, Fishtail Mountainra (Machhapuchhre) és 
Ganggapurnára.  
Egy meredek ereszkedés után érkezünk a Kimrong Khola 
folyóhoz. Újabb meredek fellépcsőzés vár ránk Kimrong Kholától 
egész Chere Dandaig, majd ismét ereszkedünk, végül egy gyengéd 
séta Chomrongig. Chomrong egy gyönyörű falu, az óriási 
Annapurna ölében. Éjszakánkat Chomorongban töltjük. 

 
 
7. nap: Chhomrong – Sinava – Deurali 

 Ezen a napon 2500 kőlépcsőn ereszkedünk lefelé, majd 
áthaladunk a függőhídon Chomrong Khola folyó felett. Innen 
újra felfelé kezdünk mászni Alsó-Sinaván keresztül Felső-
Sinavába. Ezután egy gyönyörű erdei vadon következik 
egészen Kuldiharig, majd egy könnyű séta Bamboo felé. 
Átvágunk egy nedves és hideg bambuszerdőn, majd néhány 
meredek szakaszon folyamatosan emelkedünk. Csak a 
Himalaya Hotel elérése után nyílik ki az erdő, és ismét kint 
vagyunk a napon, csodálatos kilátással a lenti jeges folyóra. 
Most egy meredek felmászás következik egy sokkal szárazabb 
erdőn keresztül, mielőtt elérnénk a Hinku-barlangot. Innen 

láthatjuk, hogy az ösvény közelebb esik a folyóhoz, mielőtt felkapaszkodnánk Deuraliba, ennek a napnak 
a leglátványosabb szakaszára. A növényzet ritkásabb, így varázslatos kilátás nyílik a völgyre, az alatta 
fekvő folyóra és a fenti csupasz sziklákra, selymes vízesésekkel. Éjszakánkat Deuraliban töltjük. 
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8. nap: Deurali – Annapurna alaptábor  

 Felmászunk óvatosan a folyó medrén, majd egy meredek 
ösvényen át a hegyoldalra. A Bagartól a Machhapuchhre 
alaptáborig tartó túra kicsit megerőltető lehet. Machhapuchhre 
alaptáborából fenséges kilátás nyílik a lenyűgöző 
Machhapuchhrere és az Mt. Hiunchulira, Annapurna Southra, 
Annapurna I-re, Annapurna III-ra, Gandharvachulira és 
Gangapurnára, ami örök élmény. A növényzet eltűnik az ABC 
felé vezető utunkon, és az út kiszélesedik, amikor belépünk az 
Annapurna szentélybe. Innen gyönyörködhetünk a fölénk 
emelkedő Annapurna szinte függőleges déli oldalára. A 
panoráma 360 fokos. Az alaptáborból ismét a Machhapuchhre, 

a Dél-Annapurna, az Annapurna I, a Hiunchuli és további csúcsok elbűvölő kilátásaiban 
gyönyörködhetünk. Éjszaka az Annapurna alaptáborban. 

 
 

9. nap: Annapurna alaptábor - Bamboo 

 Az annapurnai alaptáborból visszaindulunk Bambooba. A mai 
túra lefelé halad, ezért nem okoz különösebb nehézséget.  
 
Ugyanakkor még mindig lélegzetelállítóan gyönyörű lesz a táj 
és a hegyek káprázatos látványa, amely utunk során végig 
elkísér. Ahogy lefelé haladunk, az élet jelei egyre sokasodnak, 
fák, erdők és füves rétek bukkannak fel az ösvény mentén. 
Félúton már elérjük a megművelt hegyoldalak és völgyek 
övezetét is. Innentől egész Bamboo-ig már az évezredes 
megművelt tájon haladunk végig. Az éjszakát Bamboo-ban 

töltjük. 
 

10. nap: Bamboo - Jhinu 

 Reggel Bambooból felfelé haladunk egészen Kuldigharig, 
majd enyhe ereszkedés után következik a Chomrong Khola 
folyó. Innen felmászunk a kőlépcsőn Chomorongig. Utána 
szokás szerint, megint lefelé haladunk az ösvényen Jhinu 
Dandaba, ahol az éjszakát is töltjük. 
 
Délután lehetőségünk lesz élvezni a forró forrásokat, amelyek 
csak 15-20 perces sétára vannak Jhinu Dandától. A több napos 
fárasztó túrázás után jól fog esni egy kis lazulás a hőforrások 
medencéiben! Elmerülhetünk, lebeghetünk a meleg vízben, 
megnyugtatjuk fájó izmainkat. Éjszakánkat Jhinu Dandaban 
töltjük. 
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11. nap: Jhinu - Pokhara 

 Ma egy könnyű séta vár ránk. Csak követjük a Modi Khola 
folyót, egészen Birethantiig. Innen tovább haladunk 
Nayapulig, ahonnan Jeeppel utazunk vissza Pokharaba, ahol 
éjszakázunk. 
Lehetne erre az estére is programot szervezni Pokharában, de 
nem tesszük! Tapasztalataink szerint ez az este a lazulásé, 
beszélgetésé és békés sörözgetésé. Sorra bukkannak elő a túra 
felejthetetlen emlékei. Úgy éjfél felé szokott kidőlni a társaság.  
 
 

 
12. nap: Pokhara városnézés 

A rövidített túra programból ez a nap kimarad! 
Pokhara, a Himalája kapuja. Az ABC túra után 
megérkezve letelepszünk szállodánkban és el is töltünk itt 
3 napot. Pokhara mindenki számára tartogat valami 
különlegeset: függetlenül attól, hogy a tóparti 
kikapcsolódás a cél, vagy valami kalandosabb dolog – 
ezekről a lehetőségekről később írunk is és ajánljuk is 
kipróbálásukat - itt megtalálja. A város egy nagyon 
változatos hegyvidék szívében, egy völgy közepén fekszik.  

Sok hegymászót és magashegyi túrázót láthatunk a 
városban, és a világ tíz legmagasabb, 8000 méternél 

magasabb hegye közül három is a város 50 kilométeres körzetén belül található. A Dhaulagiri, 
az Annapurna és a Manaslu határolják északról a völgyet. A természeti szépségek sora azonban 
itt nem ér véget. A völgyben gyönyörű tóvidék is van és ennek legszebb tava, a Phewa is 
közkedvelt kirándulóhely.  

Nem véletlen, hogy több napot is eltöltünk a Pokhara völgyben. Ezen az első napon egy 
különleges szépségű szent vízesést és a város egyik jelképét, a Világbéke Sztupáját látogatjuk 
meg először.  

A Devi’s (Davis) vízesés egy rendkívül különleges és 
látványos természeti csoda! A Phewa tóból eredő Pardi 
Khola patak alázúduló vize 500 méter hosszú földalatti  
alagutat vájt magának az alsó medence sziklaágyában, és 
ott el is tűnik. Ez a természeti jelenség adja nepáli nevét a 
Patale Chango-t. Ez "földalatti vízesést" jelent. A vízesés 
katlanát körülvevő függőleges sziklafalakat sűrű 
növényzet borítja és a helyet egy érintetlen őserdő veszi 
körül. Szépsége és fenségességé miatt meglátogatása 
egyszerűen kötelező! Mi meg is tesszük! 
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A Világbéke sztupája. Shanti Sztupa néven is ismert, és 
egy buddhista pagoda stílusú emlékmű, amely egy város 
melletti hegy tetején található, csodálatos kilátással a 
Phewa-tóra és a hegyekre. A csodálatos panoráma mellett 
felejthetetlenek az innen látható napfelkelték és 
naplementék is. A szanszkrit szó “shanti” békét jelent, és 
amint ez a nevében is szerepel, ez a pagoda a világbékét 
ajánlja és hirdeti. Ez Nepálban a második shanti sztúpa a 
Lumbiniben található után. Ez a sztúpa, amely ma Pokhara 
egyik híres turisztikai látványossága, felszentelésétől, 

1947-től kezdve folyamatosan az érdeklődés központjában áll és turisták és zarándokok 
millióit fogadta. 

 
Pokhara kolostorai. Ezután délelőtti kolostorjáró 
programunk következik. Pokhara városa, a környező 
völgyek és hegycsúcsok sok buddhista kolostornak adnak 
helyet. Ezek legtöbbje, talán a közeli hatás és az 
évezredes hatalmi rivalizálások miatt is, tibeti mintájú 
lámakolostor. Lakóinak jó része is tibeti származású. A 
lámaizmus kolostorai nagyon elvarázsolt, csodálatos 
szépségű, gazdagon díszített épületekből álló 
létesítmények. Ezek közül két híres helyet a Pema Ts’al 
Sakya-t és a Jangjhub Choeling-et látogatjuk meg. Mire 
végzünk, már dél lesz, ezért megebédelünk és azután 

megkezdjük délutáni programunkat. 

 
A Phewa tó és a Barahi templomsziget. Ebéd utáni fő 
elfoglaltságunk egy kellemes csónakázás lesz a Phewa 
tavon. Az örökké nyugodt víz felszínét csak kis 
fodrozódások szokták megzavarni, ezért a tó felszínén 
visszatükröződő hegyek látványát ritkán zavarja is meg 
valami. Ez Pokhara egyik legkedveltebb üdülő-pihenő 
körzete. Már ez is elég lenne egy nagyon kellemes 
délutánhoz, de mi azért ráteszünk még egy evezőlapáttal. 
Minden jobb ázsiai városban van egy tő és mindegyik 
közepén legalább egy kis sziget. Ezeken a szigeteken ősi 
szentélyek állnak és még ma is szorgalmasan üzemelnek. 

Egy ilyet látogatunk meg ma délután. A Tal Barahi templom, más néven Varahi Templom 
egy kétszintes pagoda templom. Varahi istennőnek szentelték, aki Durga istennő egyik 
inkarnációja. (Elég bonyolult családi viszonyok vannak a Hindu Panteonban…)  Hindu 
és buddhista követők egyaránt ellátogatnak ide istentiszteletekre, vagy csak egy kis 
üldögélésre, pihenésre. 
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A Lakeside esti titkai. Minden, magára valamit is adó 
ázsiai városnak megvan a maga különleges szórakoztató 
negyede. Pokharának ez a Lakeside. Itt minden 
megtalálható, ami az esti kikapcsolódáshoz csak 
elképzelhető lehet. Tóparti sétány, vidámpark, az 
elmélkedően elbambulós kis tóparti kávézók, a legalább 
száz féle fogást kínáló helyi éttermek, a sokkolóan 
dübörgő szórakozást kínáló diszkók, egyéb titokzatos 
kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket kínáló 

helyek. Nem kell kapkodni, a következő szabadnap estéjén is nyugodtan vissza lehet térni 
ide. A választékban mindenki megtalálhatja a magának valót. Ide indulunk egy kis esti 
felfedezésre a napi program után. 

  

13. nap: Pokharai szabad program 

A rövidített túra programból ez a nap kimarad! 

Utunk 12. napján ideje egy kis szabadságot is adni utasainknak. Egy tucat nap sűrű és izgalmas 
programja után már mindenki fáradt egy kicsit és szeretné kiélni a „ma azt csinálok, amit akarok. 
Ha akarom, akkor éppen semmit...” érzésének boldogságát. Ráadásul itt Pokharában annyi féle 
program van, hogy nem is tudnák igazából egy olyat betenni programunknak, ami mindenkinek 
megfelel. Inkább hajrá! Mindenki válasszon magának megfelelőt. Mi rendelkezésre állunk és 
biztos, hogy tudunk ajánlani mindenkinek valami megfelelőt. 

A Himalája röptében. Mire idáig elérünk, mindenki rá 
fog döbbenni arra, hogy Pokhara völgyében nem fog 
valami Hortobágyhoz hasonlót találni. Erre a tényre épült 
rá egy nagyon különleges itteni szolgáltatás, az utazók 
reggeli röptetése. Fogják a kedves utast és útnak indulnak 
vele a völgy felett, az Anapurna csodálatos bércei felé. Ha 
szerencséje van, akkor azok között is… Többféle, árban 
és élményben is különböző repülési módot is lehet 
választani. A legautentikusabb a tandem sárkányrepülés.  

 

Igazi szabadságélményt is ad a csodálatos táj felett. Repülünk, mint a madár! A mások 
variációt e kevésbé bátor, de fotós vendégeinknek szoktuk ajánlani. Ez az ultrakönnyű 
gép, igazából két személyes, motoros sárkány. A tapasztalt pilóta a lehető legszebb 
helyekre, az évszaknak, időjárási viszonyoknak és a fényviszonyoknak legjobban 
megfelelő égi pontokra viszi a fotóst. A harmadik lehetőség egy sétarepülés a Himalája 
hegyeiben és völgyeiben. Ez sem rossz, de az első két lehetőséghez képest nagyon 
könnyed. Nem igazán pörgeti az adrenalint sem. Egyszerűen csak gyönyörű. 
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A Pokhara völgyének ösvényein. Pokhara nem csak 
Nepál második legnagyobb városa, de első számú 
kiránduló és hegyi üdülőhelye is. Ennek alapvető oka 
páratlan természeti adottságaiban rejlik. Így mi is csak 
ajánlani tudjuk a város környékére és a völgy távolabbi 
részeibe induló kirándulásokat. Vannak félnapos és egész 
napos kiránduló programok is. Vannak könnyed 
sétaprogramok is, de komolyabb természetjáró 

ismereteket és jó kondíciót is megkövetelő hegyi túrák is.  

 

A völgyek falvai. Szinte mindegyik eljut legalább egy, 
valamelyik környező völgyben fekvő faluba. is. Ezek jó 
része tibeti származású, bevándorló törzsek által lakott 
vagy már évszázadok óta, vagy a Kínai Nagy Testvér 
szeretete elől menekülők alapították. Ezek a jól 
összeállított programok szinte mindent „tudnak”. Hegyek 
és völgyek, erdők, vad mezők és megművelt földek; 
folyók, patakok és hegyi tavak; hegyi emberek és ősi 

kultúra; és még sok minden más elérhető általuk. És az egész fölött ott magasodik a 
Himalája feledhetetlen vonulata.  

  

Pokhara tópart és a bevásárló utcák. Egy 1400 méteren 
fekvő és legalább 1400 éves, a Himalája szívében 
megbújó város, amihez az utcákon pezsgő mindennapi élet 
is bőségesen hozzáteszi a maga kihívásait és szépségeit. 
Ez Pokhara.  

Ezért azt szoktuk javasolni vendégeinknek, bátran 
vágjanak bele egy legalább fél napos szabad barangolásba 
a város ősi vagy éppen csak régi negyedeiben.  

Az élmény garantáltan felejthetetlen lesz. Ehhez azonban 
nagyon jól jön a helyi ismeret! Csoportvezetőnk szívesen 

segít összeállítani a barangolás útvonalát, kinek-kinek az érdeklődési köre szerint. 

 
 

14. nap: Repülés Katmanduba – Budhanilkantha – Búcsúvacsora Kathmanduban 
 
Mai napi programunk egészen különleges. Délelőttjének minden perce valahogy a természet szépségéről szól. 
Először visszarepülünk Katmanduba a Himalája bérceit szinte súroló gépünkkel, a világ talán legszebb hegyi 
panorámájának településére. Utána egy fantasztikus vidéken haladunk keresztül a kolostorok és templomok 
szent földjére, az Alvó Vishnu Úr szentélyéhez. Tulajdonképpen csak ennyi a program kiegészítve egy 
kellemes esti barangolással és vacsorával Thamel kereskedelmi negyedében. 
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Pokhara – Katmandu a Himalája a levegőből. Ezt az 
utat megtehetnénk autóval is és nagyon szép lenne, 
viszont eltöltenénk vele majdnem egy egész napot. De, 
inkább repülünk húsz-harminc percet a Himalája csúcsai 
közt. Lenyűgöző és felejthetetlen látvány a gép ablakain 
túl, a gép közelében elsuhanó hegyi világ. Kevesen 
mondhatják el a magyar utasok közül azt, hogy repültek a 
Himalája hegyei-völgye közt és pár száz méterről 
megfigyelhették a Világ Tetejének sziklafalait és hóval 
fedett völgyeinek lejtőit. Ráadásul nyertek is majdnem 
egy napot más csodák felfedezésére is. 

 
Budhanilkantha, az Alvó Vishnu Temploma.  Katmandu 
városközpontjától jóval északra, a Himalája lábánál fekszik egy 
figyelemre méltó hindu templom. Ez mai délutáni programunk 
színhelye. A helyszín Vishnu (Narayan) előtt tiszteleg, akinek alvó 
képmása a többfejű kígyó Shesh ölelésében lebeg a boldogság 
tengerén. A hagyományok szerint, az egyetlen fekete 
bazalttömbből faragott, 5 méter hosszú szobrot Vishnugupta, a 
Katmandu-völgy korai királya, a 6. század során készíttette. A 
Vishnu imádatának szentelt templom szerepe az évszázadok során 

gyakran változott, és a Katmandu völgy lakói rendszeresen újra és újra felfedezték. Ma ez a templom fontos 
vallási központ zarándokok ezrei számára, akik minden évben ellátogatnak ide a Haribondhini Ekadashi 
idejére.  
 
 

Búcsúéjszaka Katmandu szívében. Szállodánkba érve 
bejelentkezünk és egy kicsit elpihenünk. már csak egy 
közös programpontunk maradt: a búcsúvacsora. A 
szállodától csak egy kis ugrásnyira lévő és már jól 
megismert étterembe megyünk egy komoly vacsorára és 
egy könnyed kis beszélgetésre. Itt lesz még lehetőség arra, 
hogy a következő szabadnap programlehetőségeiről is 
beszéljünk, mert eddigre csoportvezetőnk már tudni fogja, 
hol, mikor és mi lesz a városban. Aztán a társaság szép 
lassan elkezd fogyni, mert (eddigi tapasztalataink szerint) 

mindenki elindul valamerre, felfedezni a Thamel kerületnek az éjszakai élet szívének 
lehetőségeit és az utolsó estén még beszerezni azt, amit eddig elfelejtett megvásárolni. 

 
15. nap: Katmandu szabadon 

A rövidített túra programból ez a nap kimarad! 

Ez körutunk utolsó napja. Teljesen szabad, mindenki saját magának szervezheti meg a napi 
programot, természetesen csoportvezetőnk segítsége is rendelkezésre áll. Miért is hagyunk egy 
ilyen „lyukat” a programban? A válasz egyszerű! Két hét nagyon kevés Nepálban, Különösen 
Katmandu és környéke az, ahol heteket is el lehet tölteni. Ezen az utolsó napon lesz alkalom 
kicsit pótolni az elmulasztott látogatásokból. 
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Akár három (délelőtt, délutáni és esti) egyéni programot is 
össze lehet állítani és visszatérni valamelyik különleges 
helyszín jobb megismerésére. Csoportvezetőnk is fog 
szervezni ilyeneket, az út során összegyűjtött kívánságok 
alapján.  

Lehet egy utolsó, kétségbeesetten vásárlós napot is szervezni.  Már 
az út első két thameli napján barangolva is rengeteg vásárlási 
lehetőséggel fogunk találkozni. Csoportvezetőnk azonban 
igyekszik majd mindenkit lebeszélni arról, hogy nagyobb adag 

ajándékot és egyebet szerezzen be és hurcolja azokat végig a nepáli út során. Ajándék vásárlásra ez az utolsó 
nap a legmegfelelőbb és Thamel üzletei a legmegfelelőbb helyek! 
  

A délelőtti szabad barangolás után, egy szállodánk 
közelében lévő étteremben találkozunk egy jó ebédre. 
Innen térünk vissza a szállodába, ahol lesz idő egy kis 
felfrissülésre, átöltözésre. Kijelentkezünk, majd átvisszük 
a csomagokat Katmandu-i irodánkba. Ez lesz az a hely, 
ahol este majd ismét találkozunk a reptéri transzfer előtt. 

A délután és este ismét szabad, csak a meghirdetett esti reptéri 
transzfer időpontra (21:00) kell visszaérni az irodába.  
 

 
 

16. nap: Kora hajnali indulás, délutáni Budapestre 

A hajnali gépindulás után nincs már más dolgunk, mint megkezdeni az út nagyon sűrű két 
hetének kipihenését. Ezt a programpontot általában mindenkinek sikerül teljesítenie! Nagyon 
boldog, de jó alaposan elfáradt utazókkal szoktunk ilyenkor találkozni, akik szorgalmasan 
átalusszák a hazautat. Azonban…. Ez az út nem csak programjában különleges. Nem kötelező 
hazatérni a csoporttal együtt! Tapasztalataink szerint, sokan választanak (a helyszínen is lehet!) 
4-8 napos tibeti vagy bhutáni kiegészítést is nepáli útjaink folyatására. 

Nepáli idő szerint az éjszaka közepén, 2:10-kor indul a 
gép (QR645) Dohába. Az ottani transzfer után tovább 
indulunk Budapest felé. Gépünk 12:55-kor érkezik 
Budapestre (QR0199). Ha visszaérkezésünk napján még 
mindig lesznek érvényben covidos teszt előírások 
Magyarországon, akkor azoknak az utasainknak, akik 
előre jelezték ezt az igényt, érkezési PCR teszt 
regisztrációt is biztosítunk a repülőtéri teszteléshez. 
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ÁRAK, VOUCHEREK, INDULÁSI IDŐPONTOK – COVID IDEJÉN 
 
A YOURDESTINATION UTAZÁSI VOUCHER  
 
A 2020-as év elejéig már több száz utasunk már befizetett 2020. évi útja ragadt bele a kitörő és mindenen 
eluralkodó világtébolyba. Eredetileg számukra dolgoztuk ki az értékálló Yourdestination Utazási Voucher 
programot. De… Még ma sem látható, mikor és hogyan lesz vége ennek az őrületnek. Megjósolhatatlan, hogy 
mikor és melyik ország, légitársaság vagy utazási biztosító bolondul meg hirtelen, egyik napról a másikra. 
Ezért aztán úgy döntöttünk, legalább is a világtéboly lenyugvásáig, hogy minden egyes utazási szerződésünk 
mellé jár értéktartó utazási voucher is. A voucher bevezetésével útjaink rendkívül rugalmassá és pénzügyileg 
is biztonságossá váltak az alábbi tulajdonságok miatt: 
 

- Az eredeti szerződés indulási időpontjának vis major okból történő csúszása vagy az út esetleges 
meghiúsulása esetén: a befizetett összeg az eredeti út programjára új időpontban, vagy bármely más 
Yourdestination útra vagy programra egyösszegben felhasználható. A kiadott voucher értéktartó és 
visszavonásáig vagy felhasználásáig érvényes. 

- Minden Yourdestination utazási szerződés beutaztatási szerződés, az odautazás és a visszautazás 
nemzetközi repjegyei leválasztásra kerülnek és rajtunk keresztül kizárólag rugalmas jegyek 
vásárolhatók a továbbiakban. 

- A Yourdestination Utazási Voucher átruházható, a voucher értékében az új utas vagy utas csoport a 
voucher teljes értéket egyösszegben bármely Yourdestination útra vagy programra felhasználhatja.  

Ez a megoldás igazán nagy biztonságot nyújt utasainknak. Sem az utazás, sem a befizetett utazási költség nem 
vész el. Egy másik lehetőség a részben vagy teljesen más út választása is. Ha el kell halasztani az indulást 
valami miatt, előfordulhat, hogy az eredeti utiterv már nem a legoptimálisabb. Például: A „nyári kalandozások 
Vietnámban” egy igazi júliusi-augusztusi program. Ősszel vagy télen már a fele sem marad az eredeti 
látnivalóknak. Viszont a „Vietnám kincsei és népei” a szeptember végétől november közepéig tartó 
időszakban a legszebb. A voucherrel minden további nélkül át lehet nevezni az adott időszakban legjobb 
lehetőségre. 
  
A HELYI (ÉS A COVID) PROBLÉMÁK KEZELÉSE  
 
A „mi már itt vagyunk otthon” nem csak egy jól hangzó mottó, hanem egy szigorú tény is egyben. Minden 
egyes utunkat és programunkat a helyszínen lévő desztinációs irodánk irányít és kezel, a nap 24 órájában. 
Ezért nem fordulhat elő, hogy vasárnap hajnalban egy 10.000 km-re lévő utazási iroda hotline vonalát kelljen 
hívni bármilyen probléma esetén. Ráadásul úgy sem tudnak intézkedni.  
 
Mi ott vagyunk a helyi irodában és mindig van magyarul is jól beszélő kisérőnk a kedves utassal. Ha 
gyógyszerre, orvosra, kórházra lenne szükség, vagy éppen lezárnak valamit a COVID miatt, át kell szervezni 
az utazást, módosítani a repjegyeket, villámgyors tesztet kell beszerezni a tovább utazáshoz (végtelenül 
sorolhatnánk az utasra lecsapó helyi problémákat), mi ott vagyunk és nem a Föld túloldalán. 
 
Ugyanez a mottó teszi lehetővé, hogy privát (egyéni vagy zárt csoportos) útjaink során csak az adott napi 
szállás legyen fix. Minden más az utazók pillanatnyi igényei és ötletei, az aznapi helyi időjárás, a száz számra 
található helyi fesztiválok, érdekes kiállítások, sport és kulturális események alapján szervezhető. Ennél 
rugalmasabb, de a világ másik felén mászkáló körút vagy programot igazán nehéz lenne elképzelni. 
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AZ ÁRKÉPZÉS, A SZERZŐDÉS ÉS GARANCIÁI  
 
A „mi már itt vagyunk otthon” ténye garanciát nyújt arra is, hogy mindig a lehető legjobb árakat adjuk egy 
konkrét úthoz. És persze azt is, hogy már az ajánlati ár is szerződéses ár legyen és az később se változzon. 
Nem szedünk be jelentkezési díjakat, előlegnek látszó foglalókat. A részletes, és a teljes bontású utitervet 
tartalmazó ajánlat az utazási szerződés része. Nincs helyszínen fizetendő fekete pénz csak szerződés és számla. 
A számlából is csak kettő: első részlet a szerződéskötéshez és még egy az indulás előtt: a végszámla.  
 
A befizetések magyarországi kedvezményezett bankszámlára történnek. Ha a magyar banknak jók vagyunk, 
akkor valószínűleg létezünk is. 
 
Egy belső ár azonban változhat az idők során. Nem tudjuk megjósolni, mi történhet egy szállodával. 
Különösen most, ezekben a COVID kavargatásos, zavaros időkben. De ez a mi problémánk marad, hacsak el 
nem fogynak a jó minőségű csere szállodák (egy adott helyen és napon). Ha magasabb kategóriára és ezzel 
árra kell váltanunk, akkor jelezzük. Semmi más nem tud változni az USD-ben kalkulált szerződéseink 
teljesítése során. 
  
A mostanában uralkodó tébolyos idők miatt kérjük: árlistáinkban, katalógusainkban megadott árainkat ne 
vegyék készpénznek, mert azok kismértékben változhatnak. Mindenképpen kérjenek árajánlatot!   
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