Άγνωστο Νεπάλ
Ομαδικό ταξίδι

Κατμαντού, Ντουλικέλ ,Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν,
Λουμπίνι, Τανσέν, Ποκάρα, Ταμέλ

Μικρά Βασίλεια των Ιμαλαίων
New and exclusive

Nepal - India

Διάρκεια ταξιδιού: 11 μέρες
Αναχωρήσεις: 22/12, 28/12, 16/02, 23/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Δίκλινο δωμάτιο:
1.135 €
Επιβ. Μονοκλίνου:
480 €
*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Nature and experience
Πτήση για το Νεπάλ
Με ενδιάμεσο σταθμό, ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Κατμαντού - Περιήγηση στην Πόλη
Άφιξη στην Κατμαντού, πρωτεύουσα του Νεπάλ, κέντρο της κοιλάδας των
Βασιλέων. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο και συνεχίζουμε για να σας γνωρίσουμε την
κεντρική πλατεία Ντουρμπάρ, την ψυχή της πόλης, με τα παζάρια, το βασιλικό
παλάτι και τους πολλούς ναούς της.
Αργότερα θα έρθουμε στο Πατάν, με τους 50 ναούς που έχουν από τρεις μέχρι
πέντε ορόφους ο καθένας, θα γνωρίσουμε το άγαλμα του Yogendra Malla, το
κέντρο χειροτεχνίας και τις υπαίθριες αγορές του.

3η μέρα: Κατμαντού - Μπακταπούρ - Ντουλικέλ
Αφήνουμε την πρωτεύουσα και συνεχίζουμε για το Μπακταπούρ την μεσαιωνική
πόλη, όπου εδώ το τιρκουάζ και το κόκκινο τούβλο συγκροτούν ένα συναρπαστικό
καμβά. Στο πλήθος των Θεών που ενσαρκώνουν τον Βισνού, τον Σίβα και άλλες
θεότητες, για όλες τις επιθυμίες, ξεχωρίζει η θεά Κάλι και οι Βούδες, στην πλατεία
Ντουρμπάρ. Αργότερα συνεχίζουμε για το Dhulikhel, χτισμένο σε λόφο στην
πεδιάδα του Κατμαντού.

4η μέρα: Ντουλικέλ - Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν
Στο παλιό πάρκο του Νεπάλ, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλάϊων και
είναι πλούσιο σε πανίδα και χλωρίδα, μεταξύ των θηλαστικών, των πτηνών και των
αμφιβίων, κατοικούν εδώ, σπάνια είδη ελεφάντων και μαϊμούδων, καθώς και ο
μονοκέρατος ρινόκερος και η τίγρης της Βεγγάλης.

5η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα ολοήμερο υπέροχο φωτογραφικό
σαφάρι για να κλείσουμε στον φωτογραφικό μας φακό, την φύση και τα ζώα του
πάρκου. Θα κάνουμε βόλτες με κανό, με ελέφαντες και το βράδυ προβλέπεται να
παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς.

6η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν - Λουμπίνι
Το πρωί συνεχίζουμε για το Λουμπίνι, κοντά στον οικισμό του Kapilavastou όπου το
565 π.χ. ήρθε στον κόσμο από την πριγκίπισσα Μάγια, ο Σιντάρτα Γκουαναταμ,
μετέπειτα Βούδας.
Στο ναό της Maha Maya υπάρχει μία αναπαράσταση της γέννας στο δάσος, το οποίο
θεωρείται ιερός τόπος προσκυνήματος και η επιβλητική κολώνα την οποία ανέγειρε
το 249 π.χ. ο Ινδός βασιλιάς Ασόκα υποστηρικτής του Βουδισμού.
Ο ιερός κήπος και η λίμνη Shakya Rouskarini στην οποία έκανε μπάνιο η Maya Ntebi
συμπληρώνουν τα αξιοθέατα της περιοχής.

7η μέρα: Λουμπίνι - Τανσέν - Ποκάρα
Αναχώρηση μέσω της Tansen, η οποία υπήρξε η πρωτεύουσα του Βασιλείου Magna
Tanahum και σημαντική εμπορική διαδρομή μεταξύ Ινδίας και Θιβέτ για την
Ποκάρα, μία μικρή πόλη στους πρόποδες του ορεινού όγκου Αναπούρνα, γεμάτη

από φυσική ομορφιά, με μικρές λίμνες και με αξιοθέατα στο κέντρο, που συνδυάζει
τη φύση με την κουλτούρα. Ενδιαφέρον έχει το παλιό κέντρο ( Purano Bazaar) στο
οποίο υπάρχουν παλιά καταστήματα και αποθήκες. Στον λόφο βρίσκεται η στούπα
παγκόσμιας ειρήνης, με εξαιρετική θέα στη λίμνη και τις κορυφές των Ιμαλάϊων.

8η μέρα: Ποκάρα - Σαραγκότ - Περιήγηση στην Πόλη
Το πρωί θα έρθουμε στο λόφο Σαραγκότ, ιδανικό μέρος για να χαρούμε την
ανατολή του ηλίου από τις πλαγιές των Ιμαλάϊων.
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα καταλήξουμε στη λίμνη Phewa
όπου θα έχουμε μία βόλτα με πλοιάριο μέχρι τους καταράκτες Davids.
Το απόγευμα χρόνος στη διάθεσή σας.

9η μέρα: Ποκάρα - Πασουπατινάθ - Ταμέλ - Κατμαντού
Σήμερα επιστρέφοντας στην Κατμαντού, θα έχουμε αρκετές στάσεις για
φωτογραφίες και επισκέψεις αξιοθέατων όπως το Πασουπατινάθ, τόπο διεξαγωγής
τελετουργικών λατρειών, χτισμένο στην όχθη του Makmati, του ποιο ιερού ποταμού
της χώρας και στον πρωταγωνιστή της κοιλάδας που είναι το Thamel, ένα εμπορικό
“καταφύγιο” για τους τουρίστες.Αργότερα άφιξη στην Κατμαντού.

10η - 11η μέρα: Κατμαντού - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη την 11 η μέρα στην Αθήνα.

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις
συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις
Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία, τα καλύτερα διαθέσιμα

 Ξενοδοχεία-Δραστηριότητες
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*- Κατμαντού 5*, σε δίκλινα δωμάτια με

-

ιδιαίτερο λουτρό / ντους
Lodge στο Τσιτουάν
Παρακολούθηση παραδοσιακών χορών την 5η μέρα

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα
Πλήρης διατροφή στο Τσιτουάν

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

*Πτήσεις με: Qatar / Turkish Airlines

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση 100 € το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση 750 €. Βίζα εισόδου στο Νεπάλ 30€, εκδίδεται και
πληρώνεται στο Κατμαντού.
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα 30€.

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή και δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου.
Βίζα εισόδου στο Νεπάλ 30€ περίπου, εκδίδεται και πληρώνεται στη Κατμαντού

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες
δόσεις.

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους,
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των
προγραμμάτων, αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και
ανακοινώνονται από τους συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,
τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.

Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

