Studietur og eventyr
i Nepal
4 ugers Education, Adventure
& Frivilligt arbejde

23+
Verdens kulturarv i Kathmandu · Himalayas bjerge
Undervisning i Chitwan · Jungle · Kulturel rundtur
Adventure i Chitwan · Rafting i Trishuli river
Sjov og spændende uddannelsesrejse
Her handler det ikke bare om at lytte, men om at være i interaktion med naturen.
Nepal er rig på seværdigheder, der er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.
Truede næsehorn, den bengalske tiger og økosystemet i Chitwan National Park.
Du kan iagttage abernes opførsel i Swyambhunath templet, besøge Nepals
ældste universitet og få indsigt i uddannelsessystemet på Tribhuwan
University. Den geologiske tur til Malekhu er en ekstra bonus.
River raftingen vil få din adrenalin til at pumpe gennem kroppen, når du suser
nedad de store floder. Når turen går til City Of Lake eller den turistprægede by
Pokhara, vil der også være tid til slappe af, og hvis du har mod på det, er der
mulighed for masser af adventure; Paraglide over byen, Mountain Bike, Zip Flyer,
Bungy Jump m.m. Det er kun dig, der sætter grænserne.
Du vil opleve det rige dyreliv og økosystem i Chitwan, kultur og kunst i Bhaktapur
Durbar Square, den berømte solopgang i Nagarkot samt verdens eneste levende
gudinde ”Kumari” i Kathmandu. Nepal vil på alle måder udvide din horisont af
viden og vise dig nye sider af dig selv.

P ROGRAMOVERS IGT
Da g 1 - 1 5 : Ankomst til Ka thma ndu, orie nte ring, be søge Monke y
Te mple , unive rsite t og na turområ de r, White Rive r Ra f ting ,
Jungle Adve nture , be søge Pa shupa tina th Te mple t, lære om
hima la ya s historie & kultur og ne pa le sisk træhå ndværk.
Da g 1 4 : Frida g i Ka thma ndu
Da g 1 5 -2 5 : Frivilligt a rbe jde
Da g 2 6 -2 7 : Tilba ge på hote lle t i Ka thma ndu
Da g 2 8 : Af re jse

Dag 1: Ankomst til Kathmandu - Namaste! En dybsindig rejse venter dig
Velkommen til Kathmandu! Så snart du lander i denne mytiske by, vil du se, hvor
meget den har at byde på. Din rejse til Himalaya er begyndt, og eventyret venter
forude. Vores lokale samarbejdspartnere kører dig til hotellet i det centrale
Kathmandu, hvor du vil bo og om aftenen venter et traditionelt nepalesisk måltid.
Dag 2: Orientering - Monkey Temple - Buddha’s Pair of Eyes
Du vil få en orientering om vores program. Efter at have haft lidt kvalitetstid, er
det tid til at se Swayambhunath, også kaldet Monkey Temple. Monkey Temple er
ikke bare hjem for mange aber, det er også et perfekt eksempel på religiøs
harmoni mellem hinduisme og buddhisme.

Dag 3: Besøg på Tribhuwan universitetet & tur til Kirtipur
Tribhuwan universitetet, etableret i 1959, er det ældste universitet i Nepal og det
første til at tilbyde videregående uddannelser. Du vil deltage og interagere aktivt
med underviserne og de studerende her. Fra den lille by Kirtipur går turen lidt
udenfor Kathmandu. Tilbage i tiden var der 12 porte ind til byen. Dele af den gamle
bymur er stadigvæk bevaret. Den største industri i byen er Kirtipur Cottage
Industry Centre, hvor de fleste arbejder som vævere eller landmænd. I vil også se
templer og stupaer.
Dag 4: Turen til Malekhu- Geologisk undersøgelse og overnatning i telt
Nepal er et bjergrigt land, og jordskælv er ikke et ukendt fænomen. Derfor bliver
jordens bevægelser nøje registreret. På denne tur til Malekhu med geologiske
undersøgelser, vil du bl.a. lære om de forskellige klippeformationer ved
flodbredden og deres karakteristika. Overnatningen foregår i telt, hvor stjernerne
vil føles tættere på end nogensinde.
Dag 5: White Water River rafting - tur til Pokhara - Rid med på bølgen
Efter en ca. 3 timer lang køretur fra Kathmandu er det tid til en nervepirrende
raftingtur fuld af adventure og sus i maven. Trishuli river rafting er for alle.
Hen på eftermiddagen vil du blive kørt til Pokhara.

Dag 6: Fridag i Pokhara - Naturens by
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 spændingsfyldte aktiviteter.

Dag 7: Udforsk Pokhara - Flyv over skyerne
Pokhara er byen med fritids- og adventureaktiviteter. Du vil blive guidet til de
mest interessante steder i Pokhara, heriblandt Phewa lake, Davi’s fall, Mahandra
Cave, Bat cave, Tibetan Refugee Camp og museum.
Valgfrit: Da du befinder dig i adventurebyen over dem alle, hvorfor så ikke gribe
muligheden for at overskride dine grænser. Det er nu, du har chancen for at
Paraglide over byen, suse gennem luften med 160 km/t i en Zip Flyer eller, hvis du
tør og elsker adventure, kaste dig ud i Skydiving. Du har også mulighed for at
Mountain Bike eller tage på vandretur til den fredsfyldte Pagoda.

Day 8: Pokhara - Chitwan Jungle adventure - Næsehornene kalder
Det er tid til at starte turen til Chitwan. Hjemsted for nogle af de mest sjældne dyr
og med et stort vådområde har Chitwan alt, hvad man kan forestille sig af dyreliv,
flora og fauna. Bliv mæt af en dejlig frokost på resortet og slap af i et par timer.
Senere er det tid til at besøge en landsby, se solnedgangen og opleve det lokale
Tharu Cultural show.

Dag 9 - 10: Jungleeventyret i Chitwan fortsætter - Økosystemet
Morgenen starter med forskellige aktiviteter. Jungle walk, bird wacthing og Canoe
ride er de mest populære aktiviteter som Chitwan-programmet tilbyder. Din guide
vil fortælle om vådområdet og økosystemet i Chitwan National Park. Vigtigheden
af vådområdet for dyrene som du lærer her, vil du se, når du besøger de
beskyttende områder Bishazari lake og Ramsar

Dag 11: Pashupatinath - Nagarkot - Følelser, fred og sindsro
Pashupatinath templet er et af de mest berømte hindutempler i verden og er
noteret på listen over verdens kulturarv. Efter at have oplevet hellige ceremonier,
går turen til Nagarkot, en bjergskråning i 2000 meters højde. Den 1,5 time lange
vandretur ad den snoede stil vil føre dig til den mest spektakulære
solnedgang såvel som solopgang. Fortryllet af Himalayas storslåede udsigt er det
tid til at gå i seng, for i morgen skal du tidligt op.

Dag 12: Nagarkot – Bhaktapur - Himalayas oprindelse og træhåndværk
Se den tidlige solopgang fra Nagarkot. Hvis vejret tillader det, kan du se selveste
Mount Everests bjergkæde. Guiden vil fortælle dig mere om disse storslåede
udsigter. Din sightseeing vil starte ved Bhaktapur efter at have kørt ad de snoede
veje fra Nagarkot. Bhaktapur Durbar Square er en rigtig middelalderby, også kendt
som ”Den hengivne by”, ”Kulturens by” og ”Levende kulturarv”.

Dag 13: Velsignelse af levende gudinde, lokalt marked & templernes by
Hvis du nogensinde har spekuleret over, hvordan en levende gudinde ser ud,
vil du finde ud af det i dag. Nepal er hjemsted for mange fascinerende traditioner,
men Kumari, den levende gudinde, er en af de mest fascinerende. Herefter går
turen til det lokale marked, hvor du vil blive inspireret af duften af krydderier,
blomster og alle farverne. Efter at du har fået guds velsignelse og købt souvenirs
til venner og familie, er det tid til at pleje kroppen med nepalesisk mad og musik.

Dag 14: Det majestætiske Himalaya – en gud i sig selv ifølge hinduismen
Fridag i Kathmandu.
Dag 15 – 25: Frivilligt arbejde:
Formålet med det frivillige arbejde er at kunne 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:

Hig h lig h ts f o r d et f r iv illig e ar b ejd e/p r o jek ter
Aktiviteter under projektet:
• Udendørsaktiviteter
• Rengøring, maling og dekorering
• Undervisningsmateriale til familier som historiebøger,
farveblyanter, kunstundervisning, kort, sportsmaterialer osv.
• Ordne haver for at skabe et bedre miljø til de studerende
udenfor klasseværelset
• Male bænke og dekorere vægge med hjælp fra de studerende
• De frivillige er velkomne til selv at komme med nye ideer eller
forslag som vi kan inddrage i programmet.
Dag 26 – 27: Tilbage på hotellet i Kathmandu
Dag 28: Afrejse
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