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Kultur, hantverk och djungelsafari i Nepal 
16-29 april 2015 

 

Välkommen att följa med på en spännande vårresa till Nepal! 
 

Resan har ett upplägg som bjuder på många sidor av Nepal. Vi Kommer att besöka flera av Kathmandudalens 
många världsarv. Vi shoppar i Kathmandu till billiga priser. Vi besöker hantverkare i stad och på landsbygd. Vi 
färdas med buss och jeep genom terasserade odlingslandskap och hisnande vackra landskap. Vi tillbringar en 
natt på hotell på berget Nagarkot med oförglömlig vy över hela Himalayas bergskedja och vi gör en tredagarstur 
ner till Chitwans nationalpark. Där bor vi på unikt designade Sapana Village Lodge, ett drömlikt vackert ställe 
med överdåd av blommor och träd samt dekorerade hus enligt gammal Tharu-tradition. Här får vi uppleva 
noshörningssafari från elefantryggen och har möjlighet att prova några av Tharufolkets hantverkstekniker. Eller 
lär oss fiska av Tharufiskarna som gående i floden fiskar med korgmjärdar. 
 

I Kathmandhu bor vi på Kathmandu Guest House som är ett av stadens bästa hotell beläget centralt i stadsdelen 
Thamel som myllrar av gränder, bilar, motorcyklar, människor och affärer. Men Kathmandu Guest House som är 
inrymt i ett gammalt Newaripalats, sluter sig tyst om sin vackra trädgård och låter en inte ana att man är mitt 
inne i Kathmandu. 
 

Resan är planerad för att vara bekväm och möjlig att genomföra även för den som inte har god kondition eller 
kan röra sig alltför intensivt. Den innehåller ingen vandring (jo, en frivillig på tre timmar med alternativ 
bussresa) och innebär boende enbart på hotell av mycket god standard med nepalesiska mått. 
 

Vi reser i liten grupp om max tio deltagare för att skapa bra sammanhållning och för att lättare smälta in hos de 
människor vi besöker. Det gör oss också mer flexibla och öppna för olika önskemål från er resenärer.  
Resan sker med Reach Nepal Trekking, ett företag som framförallt specialiserat sig på kultur och hantverksresor 
i Nepal. Vår nepalesiska guide är Dhan Raj Tamang som är utbildad bergsguide för vandringar i Himalaya. Svensk 
färdledare är Annso Grahn. 
 

Att vara i Nepal är som att gå ut och in ur olika sagoböcker och däremellan befinna sig i krass verklighet. Man 
har en känsla av att parallellt befinna sig i flera olika århundranden. I byarna och bergen levs vardagslivet inte 



olikt som det levts i många hundra år. Samtidigt gör mobiltelefoner och internet framför allt ungdomar 
medvetna om ett västerländskt sätt att leva och fungera. 
 

I Nepal finns mer än hundra olika etniska folkgrupper, de flesta med eget språk och kultur. Gemensamt 
nationsspråk är nepali som man lär sig när man börjar skolan. Alla världens religioner finns representerade här 
liksom shamanism och naturreligioner. Det unika med Nepal är att man lever i fred med varandra oavsett 
folkgrupp eller religion. Det är ett vänligt och gästfritt land med mycket låg kriminalitet. Samtidigt är det ett av 
världens fattigaste länder som dras med svår korruption och med en arbetslöshet kring 30%. Nepal är litet, cirka 
en tredjedel av Sveriges yta, inklämt mellan de mäktiga grannarna Kina och Indien. Man räknar med cirka 26 
miljoner invånare. 
 

Det är inte för inte som många av de västerlänningar som en gång besökt Nepal för alltid längtar tillbaka. 
 
 

Resefakta 
Pris: 2200 € exkl flygbiljett.  

Resenären bokar själv sin flygbiljett. Beräkna cirka 7000 -8000 SEK förToR-biljett.  
 

Reslängd: 14 dagar 
 

Ingår i priset:  
Alla inrikes resor i Nepal enligt programmet 

 Allt boende i Nepal, del i dubbelrum 
  7 nätter på bra hotell i Kathmandu 
  1 natt på bra hotell i Nagarkot 
  1 natt på bra hotell i Bhaktapur 
  2 nätter på bra hotell i Chitwan 
    (enkelrum kan fås för 2000 skr i tillägg) 
 Alla måltider inkl mineralvatten i Nepal utom en lunch och en middag 
 Alla inträden på museer och tempel enligt program 
 Engelsktalande guide 

Svensk färdledare 
 

Ingår ej i priset:  
 Flygbiljett ToR Arlanda-Nepal 
 Visa till Nepal á 40 USD, cirka 250 kr (köps vid ankomst till Kathmandu airport) 
 En luncher och en middag  
 Måltidsdrycker annat än mineralvatten 
 Desserter 

Dricks till chaufförer och ev annan personal (dock ej restauranger) 
Valda aktiviteter i Chitwan  
 

 

Vill du ha mer info eller göra en intresseanmälan? Maila till info@reachnepaltrekking.com eller 
annso.grahn@gmail.com. Eller ring Annso Grahn 073-024 20 51.  
 

På www.facebook.com/ReachNepalTrekking hittar du fler bilder från tidigare resor med oss. 
Välkommen att höra av dig! 

            

 

mailto:info@reachnepaltrekking.com
mailto:annso.grahn@gmail.com
http://www.facebook.com/ReachNepalTrekking


 
                                                                                 Från hotellterassen på Nagarkot 

 

Program: 
   
Dag 1                 Avresa från Arlanda.  
 

Dag 2                Ankomst Kathmandu. Vi möter på flygplatsen och tar er till hotell 
           Kathmandu Guest House som ligger i den myllrande stadsdelen Thamel.  Efter alla 
           installerat sig i rummen samlas vi på Reach Nepals trekkings kontor (2 minuters 
           promenad från hotellet) för en välkomstdrink och information. Därefter tar vi oss till 
           Swayambounath, en av Kathmandus mest kända buddhistiska stupor. Stupan ligger högt 
           placerad på en kulle med fantastisk utsikt över hela staden. Swayambounath kallas också för  
           aptemplet eftersom hela tempelområdet vimlar av apor. Vi vandrar runt på det exotiska  
           tempelområdet och betraktar hur skymningen faller över staden. Därefter taxi tillbaka till  
           hotellet för en gemensam middag. 

 

Dag 3             Vi börjar dagen med en promenad genom delar av stadsdelen Thamel som vi bor i.                   
                            Stadsdelen myllrar av liv på sina slingriga smala gator och är fylld av små butiker. 

Vi tittar in i affärer med gamla träföremål, finaste pashminatröjor, handbroderade mattor och  
                            mycket annat. Därefter äter vi MoMos till lunch på restaurang Deschenling. MoMo är en   
                            tibetansk rätt och består av små ångkokta pastaknyten fyllda med grönsaker eller kött  
                            med chilisås separat. Underbart goda. Härifrån promenerar vi sedan ca 20 minuter till butiken 

Mahagoutthi (den som inte vill/kan gå åker taxi). Den drivs av organisationen Mahagoutthi CWC 
som bedriver fairtrade utan eget vinstintresse. Målet är dels att stödja små hantverkare, 
framförallt kvinnor från lägre kast för att ge dem möjlighet att försörja sina familjer, dels att 
stödja och utveckla traditionellt hantverk. Butiken säljer hantverk av hög kvalité, företrädesvis 
fantastiska sjalar i pashmina och silke, men också fin keramik, singing bowls, silversmycken, 
vävda väskor, handgjort papper, trä och mycket annat. Här kan den som vill beställa fantastiska 
pachminasjalar i hundratals olika kulörer. Vi hinner få dem producerade innan vi reser hem igen. 
Mahagouttis personal är kunnig och berättar gärna om tekniker och material. 
(www.mahaguthi.org). Gemensam middag på kvällen. 
 

Dag 4 Efter frukost tar vi taxi till Pashupatinath, Nepals viktigaste hindutempel. Tempelområdet är 
stort och breder ut sig på båda sidorna om floden Bagmati. På ena flodbädden kremerar man 
sina döda vilket vi med all säkerhet kommer att få se. På väg till templet tittar vi in i närmsta 
grannbyggnad som inrymmer ett åldershem. Det startades av Moder Teresa och är ett av 
mycket få ålderdomshem i Nepal. Vi går in på innergården för att besöka de gamla som bor här. 
Ingen är engelsktalande men det brukar ändå bli ett uppskattat besök för både dem och oss. 

http://www.mahaguthi.org/


Från Pashupatinath promenerar vi till Bouddanath, vilket tar oss ungefär 30 minuter. Liksom 
Swayambounath är det en buddhistisk stupa, den allra viktigaste stupan utanför Tibet. 
Kvarteren runtomkring stupan har stark tibetansk prägel då många tibetanska flyktingar bor i 
området. Inne på Bouddanaths område finns många små av butiker drivna av tibetaner. Här 
säljs smycken, thankas (handmålade mandalor och andra buddistiska motiv), tibetanska kläder, 
böneflaggor och mycket annat. Här finns också flera stora buddistiska kloster. Här vimlar av liv, 
hundratals buddister vandrar medsols runt stupan och snurrar på bönehjulen. Vi vandrar med 
ett varv. Att gå upp på stupans tak och vandra runt på det ger bra överblick över området och 
människomassorna. Kl.18 när butikerna stänger samlas vi på en takrestaurang för middag. Här 
kan vi njuta av utsikt över Himalayas bergskedjor i horisonten och se solnedgången över 
Kathmandu. På kvällen tar vi taxi tillbaka till hotellet. 
 

Dag 5-6               Vi lämnar hotellet med buss efter frukost för färd mot nationalparken Chitwan som ligger fyra-
fem timmars resa från Kathmandhu. Vi gör lunchuppehåll längs vägen. Chitwan ligger i 
djungelområdena i södra Nepal mot Indiens gräns. Chitwan är känt för sitt fantastiska djurliv. 
Här finns bland annat en tigerstam på mer än 100 tigrar liksom 500 noshörningar. Att få se en 
tiger är få förunnat men noshörning får de flesta se som tar sig ut på en morgonsafari på 
elefantrygg. Vi bor på fantastiska Sapana Village Lodge där vi kan njuta av avslappnade 
trädgårdsdagar i de stora trädens skugga eller delta i olika aktiviteter. Den som vill kan till 
exempel lära sig att fläta sitsar till låga fotpallar, få en vacker henna-tatuering på handen eller 
följa med en Tharukvinna hem för att delta i middagens tillagning.  

 

Dag 7 Efter frukost återvänder vi till Kathmandu. Lunch äter vi längs vägen. Väl tillbaka i Kathmandu 
lämnar vi eftermiddagen och kvällen fri för egna aktiviteter; för shopping, vila på rummet eller i 
hotellets trädgård eller annat. Middag äts på egen hand. 

 

Dag 8 Efter frukost blir vi hämtade på hotellet för en färd mot Bungamathi strax söder om Patan. 
Bungamathi är en stor Newariby som ligger på gränsen mellan stad och landsbygd. I 
Bungamathi finns mängder av skickliga träsnidare. Vi besöker en grupp unga träsnidare som 
delar en verkstad. De visar och berättar för oss om sitt hantverk. De av oss som vill, får gärna 
prova på att snida på deras sätt med små hemmasmidda eggverktyg och träklubba. 
Arbetsstycket ligger på golvet under arbetet och hålls fast med fötterna. När vi är känner oss 
färdiga i deras verkstad tar de med oss på en promenad runt i ålderdomliga Bungamathi. Här får 
vi möta deras vänner och släktingar som snidar i trä eller väver men också driver små jordbruk 
för att ha mat på bordet. Samhället är fridfullt och stilla med vänliga människor som uppskattar 
att vi besöker dem. När vi lämnar våra vänner i Bungamathi åker vi till ett stort tibetanskt 
flyktingläger som har stor produktion och försäljning av yllemattor. Här kan vi besöka väveriet 
och butiken innan vi beger oss tillbaka till Kathmandu för gemensam middag.  

  

Dag 9              Efter frukost åker vi till grannstaden Patan. Städerna är i stort sett ihopväxta, de skiljs åt endast     
av floden Bagmati. Kathmandudalen bestod under medeltiden av tre kungadömen som numera 
är dalens tre största städer; Kathmandu, Patan och Bhaktapur. Alla tre städerna har ett Dhurbar 
Square, dvs ett torg med gamla kungapalats och tempel byggda huvudsakligen av 
Mallakungarna under 1600- och 1700-talet. Patans Dhurbar Sq anses vara det vackraste av de 
tre. Här finns bland annat det gamla konungapalatset från 1600-talet som numera inrymmer ett 
fint museum som vi passar på att besöka. Torget i övrigt innehåller flera fantastiska tempel med 
pagodtak, det äldsta från sent 1500-tal. I Patan finns mängder av kopparslagare, smeder och 
bildhuggare. Vi tittar in i små butiker och verkstäder innan vi äter lunch.  
Vi fortsätter därefter vår resa ytterligare en kort bit för att komma till den tredje staden 
Bhaktapur. Här tar vi in på hotell och hinner gå en promenad i den gamla stadens gränder innan 
vi äter middag tillsammans. 
  

Dag 10 Bhaktapur är världsarvslistad och den äldsta av de tre kungastäderna i Kathmandudalen. Staden 
ger en medeltida känsla med sina tegelröda hus med fantastiska träsniderier kring dörrar och 
fönster. Här finns också många hantverkare, bland annat krukmakare som ställer ut sina 
nydrejade krukor på långa rader att torka i solen. Vi ser oss omkring i stadens gränder, guidas 
runt på Dhurbar Square där filmen Little Buddha spelades in och besöker en verkstad med 
skickliga thankamålare. Har vi tur får vi se kvinnor färga garn och tyger i kvarterens små 



vattendammar. Vi stannar i Bhktaphur till sen eftermiddag då vi åker en kort färd upp på berget 
Nagarkot. Här på toppen ligger en samling vackra hotell med en utsikt över (nästan) hela 
Himalayas bergskedja som är så storslagen att det känns osannolikt. Vi går en kvällspromenad 
runt hotellen på bergstoppen och får se utsikten åt alla fyra vädersträck. Middag äter vi på 
hotellets takterass. 

 

Dag 11 Frukost intas medan vi betraktar morgonsolens strålar som belyser bergskedjan framför oss. Nu 
finns två alternativ. Antingen lämnar man berget Nagarkot till fots. Vi vandrar på små vägar som 
bär genom byar och fält. Vi ser hela Kathmandudalen breda ut sig framför oss. Vandringen är 
inte svår eller ansträngande men tar cirka tre timmar för att vi ska nå det ålderdomliga 
samhället Sankhu. Den som inte kan eller vill vandra åker med vår buss ner till Sankhu som 
ligger utmed karavanvägen mellan Kathmandu och Lhasa och har många små affärer och 
hantverkare, bland annat flätas och säljs här korgar i bambu. Vi äter lunch innan vi ser oss 
omkring bland gränder, skrädderier och butiker. På eftermiddagen återvänder vi till KGH, 
Kathmandu Guest House för gemensam middag.  

 

Dag 12 Idag är vår sista dag innan hemfärd. Vi tar det lugnt på förmiddagen och äter eventuell lunch på 
egen hand. Middagen blir omfattande och relativt tidig ikväll, så en sen hotellfrukost och något 
mellanmål på eftermiddagen gör förmodligen lunch överflödigt. De som beställt pachminasjalar 
på Mahagoutti hinner hämta dem idag innan vi samlas kl.13 för en kort taxitur till Baber Mahal 
Revisited. Det är ett vackert gammalt palats som inrymmer en mängd småboutiqer som säljer 
bland annat kläder, smycken och design. Prisnivån är definitivt anpassad för turister, men här 
finns vacker design och hantverk som absolut är prisvärd för oss västerlänningar.  
Ikväll äter vi avskedsmiddag på Nepali Chulo. Restaurangen är inrymd i ett praktfullt palats 
dekorerat med nepalesiska antikviteter. Här serveras en festvariant av nationalrätten dhal bat. 
Serveringspersonalen bär ständigt in fler och fler små skålar med utsökta små rätter medan 
artister sjunger, spelar och dansar traditionella folkdanser från Nepals olika folkgrupper. 
Uppträdandena är humoristiska och seriösa på samma gång och kvällen slutar ofta i att flera av 
restauranggästerna går upp och sjunger och dansar med artisterna. 
 

Dag 13 Idag är avresedag. Kanske finns möjlighet att hinna göra några sista inköp som man inte hunnit 
med tidigare. Tre timmar innan flygets avgångstid hämtas vi av buss på hotellet för avfärd mot 
flygplatsen. Dags att ta farväl av Nepal för denna gång. 

 

Dag 14 Ankomst Arlanda. 
  

Reservation för eventuella förändringar i programmet 
 

                                       
                                                Patan Dhurbar Square   



              
 

                    
                  Moder Teresas ålderdomshem                                         Sapano Village Lodge                                            

 

                


