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K a t h m a n d u - d a l e n ·  B e s ø g M o n k e y T e m p l e 

P a s h u p a t i N a t h T e m p l e  ·  W e l l n e s s i P o k h a r a 

B o u d h a n a t h ·  U n d e r v i s n i n g i B u d d h i s m e 

K l o s t e r o p h o l d m e d m u n k e  ·  J u n g l e   i C h i t w a n 
 

 

Denne rejse til Nepal byder på åndelige oplevelser ud over det sædvandlige, hvor du vil 

bo side om side med munke, og leve som de gør. Du vil komme helt tæt på 

befolkningen i dette lidt middelalderlige samfund. Denne tur er specielt designet til dig, 

der gerne vil fordybe dig i det åndelige, men som også vil tæt 

på den nepalesiske kultur og opleve den storslåede natur. 
 
 

Du vil opleve buddhismen iført safran klæder, morgen almisse og hårløse munke; Alle 

de ting, der hører til livet inde i et buddhistisk kloster. Under dit ophold vil du finde ind 

til din indre ro i et traditionelt buddhistisk kloster, som bliver dit nye hjem i nogle dage. 

Du vil opleve unikke seværdigheder, som er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv. 
 

 

Turen går også til den smukke by Pokhara, kendt for sine mange søer og her er der 

rig mulighed for adventure som Paragliding, Zip Flyer, Bungy Jumping m.m. Den 

berømte Jungle Adventure i Chitwan vil give dig en storslået naturoplevelse med 

vilde dyr og fantastisk natur. 
 

 

Sammensmeltningen af de hinduistiske og buddhistiske traditioner, tibetansk kultur 

og forskellige praksis i de mange kaster, gør Nepal til en af de mest kulturelt 

mangfoldige steder på jorden. Den storslåede udsigt over Himalayas bjergkæder og 

den mest fantastiske solopgang fra Sarangkot er en oplevelse, du ikke må gå glip af. 
 

 

Besøg Nepal og bliv fortryllet af dette fantastiske univers.



Programmet 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 1: Namaste! En dybsindig rejse venter dig  Middelalderbyen 
 

 
Velkommen til Kathmandu! 

Din rejse til Himalaya er kun lige begyndt og eventyret venter forude. Vores 

samarbejdspartnere kører dig til hotellet i det centrale Kathmandu, hvor du skal 

overnatte, og om aftenen venter der et traditionelt nepalesisk måltid. 

 

 

Dag 2: Orientering  Tur til Monkey Temple 
 

 
Dagen starter med en orientereting om vores program, og derefter går turen til 

Swayambhunath, også kaldet Monkey Temple. Templet er ikke bare hjem for mange 

aber, det er også det perfekte eksempel på religiøs harmoni mellem hinduisme og 

buddhisme. 

 

 

Dag 3: Undervisning i buddhisme & Tur til Boudhanath 
 

 
Du vil blive introduceret til buddhismen af en professionel buddhistisk 

underviser, kaldet en Khenpo.   De næste 3 dages undervisning i buddhisme vil give dig 

et godt indblik i den buddhistiske filosofi, og deres måde at meditere på. For 

nybegynderen er dette en mulighed for at få en bedre forståelse af buddhismen. Du har 

nu taget det første skridt på en tusind mil lang rejse. Lærerne kaldes Khenpos og er 

kvalificerede i den buddhistiske undervisning, eftersom det har taget dem 21 år med 

buddhistiske selvbelæringer at opnå denne status. De er fulde af empati og medfølelse, 

hvilket gør at du vil føle dig godt tilpas gennem deres undervisning. Efter dagens 

undervisning går turen til Boudhanath, hvor du vil udføre den buddhistiske praksis Kora.

Dag 1 Ankomst til Kathmandu og check in på hotel  

Dag 2 Orientering, sprogundervisning & Monkey Temple Tour  

Dag 3 Klasseundervisning fra 9.00 til 14.00 og en halv dag i Boudhanath  

Dag 4 Klasseundervisning fra 9.00 til 14.00 og en halv dag i Pasupatinath  

Dag 5 Klasseundervisning fra 9.00 til 14.00 og besøg hos den levende gudinde  

Dag 6 Ankomst til kloster  

Dag 7 Kloster program  

Dag 8 Kloster program  

Dag 9 Kørsel til Chitwan  

Dag 10 Jungle Adventure  

Dag 11 Kørsel til Pokhara  

Dag 11 Wellness & afslapning i Pokhara  

Dag 13 Wellness & afslapning i Pokhara  

Dag 14 Wellness & afslapning i Pokhara  

Dag 15 Start frivilligt arbejde  

Dag 16 – 25 Frivilligt arbejde  

Dag 26 & 27 Fridag i Kathmandu  

Dag 28 Afrejse   



Dag 4: Undervisning i buddhisme & tur omkring Pashupatinath 
 

 

Undervisning i buddhismen fortsætter i dag. Eftermiddagsudflugt til 

Pashupatinath templet. 
 

 

Dag 5: Undervisning i buddhisme & Tur til Kathmandu Durbar Square 
 
 

Sidste dag med undervisning. Herefter går turen til Kathmandu Durbar Square, hvor du 

vil blive velsignet af den levende gudinde Kumari.Læren om meditation og buddhisme 

er at lære dig selv bedre at kende og finde frem til det indre dig. Det handler i bund og 

grund om dit eget sind. 

 
 

 
Dag 6  8: Lev side om side med munke i et munkekloster 

 

 

Klostret ligger på en bakketop i Shivapuri Hills. Turen starter ved indgangen til 

Shivapuri National Park og efter en behagelig vandretur på 1,5 time ad de bredde stier, 

vil du nå frem til det smukke Kloster, et af de mest oplagte steder for meditation i 

Kathmandudalen.Dagen starter tidligt i denne kølige højde til lyden af fuglesang 

udenfor. Hver morgen fra klokken 5.30 vågner klosteret og de daglige gøremål starter 

med det religiøse ritual, Pooja.  Buddha mediterede også selv i junglen. Dette Kloster er 

opført på en sådan måde, at du vil føle, du bliver taget hele vejen tilbage til Buddhas 

tid. Klosteret har gode faciliteter med alle basale behov, så du vil ikke have problemer 

med de mest nødvendige ting, men man skal være fleksibel nok til at følge de regler 

som reguleres af 

klosteret. 
 

 

Når du har fritid, kan du vandre rundt i junglen og finde de gamle små stier, der 

benyttes af landsbyboerne. Shivapuri Hill er kendt fra den gamle tid, fordi mange 

vismænd og helgener har mediteret her. Det kan anbefales at bestige Shivapuri Peak, 

hvor den berømte Shivapuri Baba opholdt sig. I fritiden kan du også hjælpe nonnerne 

med at forbedre deres engelsk eller organisere forskellige aktiviteter med dem. Du vil 

ofte kunne se hjorte, aber og andre vilde dyr under dit ophold. For dem, der er villige 

til prøve livet som munk, er klostret et helt særligt sted. 
 

 

Jagten på en ægte spirituel rejse bliver til virkelighed, når du er her og bruger din tid 

med nonner og munke ved foden af Himalaya. 

 
 
 
Dag 09 – 10: Køretur til Chitwan  Næsehornene kalder 

 

 

Chitwan er hjemsted for nogle af de mest sjældne dyr og er alt, hvad man kan forestille 

sig af dyreliv, flora og fauna, som du vil opleve på Jungle Safari. Du vil også besøge en 

landsby, se solnedgangen og opleve det lokale Tharu Cultural show. 

 
 
 
Dag 11: Afgang fra Chitwan  Ankomst til Pokhara  Naturens by 

 

 

Køretur fra Chitwan til Pokhara (cirka 4 timer) og fritid.



Dag 12  14:  Udforsk Pokhara  Adventure og flere naturoplevelser 
 

 

Pokhara er en af de mest populære turistdestinationer i Nepal. Mange turister besøger 

Pokhara dalen for at opleve den storslåede udsigt over Himalaya og de fantastisk 

smukke søer. Derudover er Pokhara kendt for sejlsport, trekking, rafting og mange andre 

nervepirrende og spændingsfyldte aktiviteter. 

Du har nu mulighed for at udforske Pokhara på egen hånd og mulighederne er mange: 

Sejltur på den smukke Pweha Lake, besøge grotterne Bat Cave & Mahendra Cave eller 

Devil’s Fall. Du må heller ikke gå glip af den smukke solopgang eller solnedgang i 

Sarangkot. 
 

 

Dag 14: Fridag i Kathmandu 
 

 

Dag 15 – 25: Frivilligt arbejde 
 
 

 
Highlights for det frivillige arbejde/projekter 

 
 

Dette projekt er for nyligt lanceret med vores samarbejdspartnere. Formålet 

med projektet er at tilbyde ekstra hænder i Nepals forskellige samfund for at 

hjælpe skoler, børnehjem eller andre lokale projekter. Afhængig af de behov, 

der er knyttet til de forskellige projekter, 

er det muligt at arbejde med følgende: 

Aktiviteter under projektet: 

• Udendørsaktiviteter 

• Rengøring, maling og dekorering 

• Undervisning i personlig hygiejne 

• Tilbyde undervisningsmaterialer fx historiebøger, farveblyanter m.m. 

• Ordne haver for at skabe et bedre miljø til skolebørnene 

• Male bænke og dekorere vægge med hjælp fra de lokale 

• De frivillige er velkomne til selv at komme med nye ideer 
 

 

Programpris kr. 13.500 
 

 

www.adventureheart.com
 
 
 

Gratis Rejseforedrag 
 

 
 

 

Cafémøde 
 

 
 

Du kan også booke 

Cafemøde med en af 

vores tidligere 

rejsende, hvis du har 

brug for mere specifik 

viden om et bestemt 

program. 

 

 

Skriv eller ring til os tlf. 

45 76 18 00 

 

 

Vi er også på 
 

Facebook  og Instagram 
 
 
 
 

 

Med venlig hilsen 
 

Adventure Heart 

Aktiviteter under projektet:  

 Udendørsaktiviteter  

 Rengøring, maling og dekorering  

 Undervisning i personlig hygiejne  

 Tilbyde undervisningsmaterialer fx historiebøger, farveblyanter m.m.  

 Ordne haver for at skabe et bedre miljø til skolebørnene  

 Male bænke og dekorere vægge med hjælp fra de lokale  

 De frivillige er velkomne til selv at komme med nye ideer  

Du kan også booke 

Cafemøde med en af 

vores tidligere 

rejsende, hvis du har 

brug for mere 

specifik viden om et 

bestemt program. 

Kom og hør vores 

tidligere deltagere 

fortælle om deres 

rejse, til et af vores 

rejseforedrag i enten 

Aarhus, Aalborg, 

Odense eller 

København. 

Adventure Heart, Christianshusvej 193- 2970 Hørsholm 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 853 

http://www.adventureheart.com/

