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Rejs mellem forskellige lande

Nepal  

Nepal er et land med vidunderlige ekstremer. Med Mount Everest, 

der tårner sig majestætisk, snedækket og forrevet op over de 

frugtbare og tætbefolkede lavlandsområder, til store skove med 

meterhøje rodedendrontræer, strømmende floder, lange 

gletsjere og frodig jungle. 

Det er ikke underligt, at nepaleserne stadig betragter Himalaya 

som et helligt sted, en bolig for guder og helgener. Selv i dag er 

der bjerge, som ikke må bestiges, da de bevares som hellige 

steder. 

Tag med på en fortryllende rejse gennem Himalays sneklædte 

bjerge, Kathmandus travle gader, små okkerfarvede landsbyer, 

frodige rismarker og brusende floder.  

Highlights i Nepal 

Kultur uge: Start din rejse i Kathmandu, hvor du vil opleve 

markeder, templer, yoga og komme helt tæt på den nepalesiske 

kultur.  

Adventure uge: Her skal du på White Rafting tur, sove ved 

flodbreden, opleve dyreliv i Chitwan, trekke, tage på kanotur og 

meget mere.  

Trekking uge - Poon Hill:  Oplev Himalya fra sin smukkeste side, når 

I vandrer i Nepals bjerge 



Kombinationsmuligheder 

Undervis Munke i engelsk - Dette projekt  foregår på et 

buddhistisk tempel, hvor munkene skal lære engelsk. Du skal 

desuden følge deres hverdag i templet, og opleve hvordan de 

lever. 

Everest Base Camp -  Vil du udfordres endnu mere, kan du tage 

med på 14 dages trekkingtur fra Lukla til Mt. Everest Base Camp 

i 5.400 meters højde – en enestående mulighed og en oplevelse 

ud over det sædvanlige.  

Village trek - Udforsk det lokale liv i Nepal, når du tager på 

trekking tur til Nagarkot - det bedste udsigtspunkt til Mount 

Everest. Undervejs bor man på Homestay hvor man oplever 

buddhismen tæt på samt ser den smukke natur.  

Undervis børn i børnehaveklasse - Her fungerer du som 

assisterende lærer i en af   vores mange børnehaveklasser. 

Målet er, at børnene skal forberedes til  engelsk i skolen.  

www.adventureheart.com 

Skriv eller ring til os 

tlf. 45 76 18 00 

Vi er også på 

Facebook og Instagram 

Med venlig hilsen 

Adventure HeartAdventure Heart, Christianshusvej 193 -DK-2970 

Hørsholm 

Medlem af Rejsegaratifonden nr. 853

Kom og hør vores 

tidligere deltagere 

fortælle  om deres rejse, 

til et af vores 

 rejseforedrag i enten 

Aarhus, Aalborg, Odense 

eller København.

Du kan også booke 

Cafemøde med en af 

vores tidligere 

rejsende, hvis du har 

brug for mere 

specifik viden om et 

bestemt program.

Gratis Rejseforedrag Cafémøde

Du finder priser og datoer på 

www.adventureheart.com

Muligheder: 

Efter basis programmet på de 3 uger kan du tilvælge flere uger. alle de 

uger du vil. 

Du kan også bytte programmer fra kombinationsmulighederne ud med 

de programmer der er foreslået i de første 3 uger. 

Valget er dit! 


