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Nepal - Treking okoli Manasluja

Je pot in srečanje s samim seboj. Treking okoli Manasluja je mešanica klasičnega trekinga, ki
dopušča vsakemu posamezniku, da na 170 kilometrov dolgi krožni poti, spozna raznolikost
pokrajine, začuti utrip pozabljenih vasi in prečka 5220 metrov visoki Laryke pass. Nato pa skok v
čolne in spust po ledeniški reki Trisuli. Polni adrenalina se bomo podali v čisto pravo džunglo in
spoznali njihove prebivalce v lesenih čolnih in na ježi slonov. Dobro uhojeni bomo raziskali
kaotični Katmandu, odkrivali nepoznane vonje, okuse, se prerivali skozi gnečo in doživeli
različne ritualne in navade v svetiščih ali pa na ulici. Potovanje polno raznolikosti, akcije,
adrenalina in veselih ljudi.

Odhoda:
•
•

08.10. - 31.10.2011 in
23.10. - 15.11.2011

Opis poti po dnevih:
1. prihod v Katmandu, prosti čas za odkrivanje Thamela (predel Katmanduja)
3. prevoz z avtobusom do Arugatha, kjer je začetek naše poti
4. treking Arugath - Machochola
5. treking Machochola - Salleri
6. treking Salleri - Bihi
7. treking Bihi - Lho
8. treking Lho - Samagun
9. treking Samagun - Bazni tabor
10. dan počitka, čas za sprostitev
11. treking Samagun - Larklya Phedi
12. treking Larklya Phedi-Bimtang
13. dan počitka, čas za sprostitev
14. treking Bimtang - Dhatapani
15. treking Dhatapani - Syange
16. treking Syange - Bhulbhule
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bhulbule – prevoz z terenci v Beshi Shahar in Pokharo
Pokhara obisk mednarodnega muzeja gorništva
Pokhara - na poti rafting na reki Trisuli - Chitwan
Nacionalni park Chitwan
Chitwan prevoz v Khatmandu
Prevoz do Katmanduja, prosto za nakupovanje
Odhod na letališče in odhod proti Sloveniji

Cena vključuje:
•
•
•
•
•

Treking dovoljenja (območja z omejenim dostopom, dva tedna v dogovorjenem terminu)
Pristojbine za nacionalni park (območje Manasluja)
Pristojbine za nacionalni park (območje Anapurna)
Angleško govoreči vodnik na trekingu
Namestitev na trekingu (preprosta namestitev, brez kategorizacije)

Prevozi:

•
•
•
•
•
•

letališče - Thamela ( predel Katmanduja)
avtobus ali kombi, Katmandu - Arugath ( pričetek trekinga)
terensko vozilo Bhulahule - Pokare ( konec trekinga)
avtobus ali mini bus, Pokaro - Chitwan ( rafting in džungla)
avtobus ali kombi, Chitwana - Khatmandu
Thamel do letališča

•
•
•
•

Hotel v Kathamnduju: (4X nočitev v Thorongpeak Guest House)
Hotel v Pokhari: (2X nočitev v Hotelu Stupa )
Rafting na reki Trishuli, vključeno kosilo
Nacionalni park Chitwan 3 dni paket, 2X polni penzion (zajtrk,kosilo, večerja), ogled
džungle (zavetišče za slone, vožnja z lesenim kanujem po džungli, ježa slonov, ogled
tradicionalnega nepalskega večera,…)
Ogled Kathamnduja ( Swayambhu, Bodnath, Pashupatinath, Durbar, Bhaktapur,…)
Mednarodni muzej gorništva v Pokhari, (prevoz in vstopnina)
Spremljevalec, animator na poti
Dodatno zavarovanje Coris
Organizacijo in izvedbo potovanja

•
•
•
•
•

Cena potovanja in način plačila
Ob prijavi se vplača rezervacija mesta v višini cene letalske vozovnice na dan rezervacije. Z
vplačilom si zagotoviš mesto v skupini. Odhod je zagotovljen ob minimalnem številu prijavljenih
(8 oseb). V primeru manjšega števila prijav se potovanje odpove ali pa sorazmerno poviša cena
za organizacijo in vodenje. V kolikor se s tem ne strinjate, potem veljajo splošni pogoji agencije
STA Ljubljana. Preberete jih lahko na www.sta-lj.com. Če je potovanje odpovedano zaradi
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premajhnega števila prijav vam vplačilo vrnemo. Pred odhodom se poravnajo vsi stroški, ki so
vpisani v programu in znašajo skupaj:

Cena: 1290 eur (za 24 dni) + cena letalske vozovnice (Ljubljana - Katmandu –
Ljubljana), na dan z vsemi letališkimi pristojbinami znaša cca. 950 eur

CENA SKUPAJ: že za 2240 EUR
Cena za študente z ISIC kartico 1240 eur ( za 24 dni) + cena letalske
vozovnice (Ljubljana - Katmandu - Ljubljana), na dan z vsemi letališkimi
pristojbinami znaša cca. 750 eur

CENA SKUPAJ: že za 1990 EUR (cena velja do
30.04.2011)
Destinacije so popotniške in cene se spreminjajo. Lahko pride do manjših odstopanj
zaradi spremembe cen ali valut zato mi 100% zagotavljamo le ceno za organizacijo
potovanja in letalski polet. Vsa dodatna doplačila pa plačujete na kraju samem.
V ceno NI vključeno:
Prehrana v Katmanduju, Pokhari in na trekingu (povprečna poraba 9 eur/ dan). Postavke
osebne porabe: nosač na tekingu (5-8 eur/dan do 25 kg opreme), pijača, spominki, gorniška
oprema (možnost izposoje), vse aktivnosti, ki niso po programu (če se pojavi kakšna izjemna
priložnost), poraba denarja, …

•

•

Vstopna viza za Nepal in dve fotografiji (cca. 30 eur).

Želiš več informacij o odhodu in prihodu, biti obveščen o sestanku interesentov in imaš
še kakršno koli vprašanje?
Pošlji nam E-mail na :: gregor@adrenalincek.org ali pokliči na 040 820 808!
Vse dodatne informacije na www.isic.si/potovanja in www.adrenalincek.org.

