Neverest Adventures
Nepalas 2018 balandis - Poon Hill / Dobato žygis kalnuose ir pažintinė
programa

Data
Diena
Programa
07/04/2018
1
Išvykimas iš Lietuvos.
Po pietų atvykstame į Katmandu. Pervežimas į viešbutį, poilsis viešbutyje - na ir
08/04/2018
2
einame ragauti legendinių čili momo ( Nepalo koldūnų)
Pažintinė programa – aplankome Swayambhunath šventyklų kompleksą - stupą
kuriai manoma yra apie 2500 metų. Nuo stupos ( kuri yra ant kalvos) atsiveria puikūs
Katmandu slėnio vaizdai. Aplankome Patan Patan Durbar square - Patan (Katmandu
kaimyno) senamiestį. Patan - seniasias miestas visame Katmandu slėnyje, pilnas
09/04/2018
budizmo paminklų ir hindu šventyklų, kaip ir dauguma mūsų lankomų vietų įtrauktas į
Unesco Pasaulio Paveldo sarašą. Po to keliaujame į Katmandu Durbar aikštę (
senųjų karaliaus rūmų kompleksas - ši vieta žymi pagodomis, šventyklomis ir
3
senovinėmis skulptūromis)
Anksti ryte skrydis į Pokharą, važiuojame iki Nayapul (1070 m), einame iki Uleri (
10/04/2018
4
2020 m) arba Bhantanti (12,20 km /2200 m).
Einame į Ghorepani ( 7 km/ 2800 m). Pietaujame, tada einame pasižvalgyti į Poon
11/04/2018
Hill (3210 m), grįžtame į Ghorepani ir keliaujame į Deurali (apie 2 h, 2990 m)
5
nakvynei.
Keliamės anksti ryte ( 01:00) ir einame į Mulde apžvalgos tašką ( 3638 m), tada
12/04/2018
6
leidžiamės į Dobato ( 3420 m) -pusryčiai ir poilsis. Nakvynė Isaru (3138 m ).
13/04/2018
7
Einame iki Jhinu Dhanda (1780 m)– ten mėgaujamės natūraliais karštais šaltiniais.
14/04/2018
8
Einame (18,20 km) į Nayapul ( 1070 m) ir važiuojame į Pokharą.
Laisva diena Pokharoje – galime aplankyti World Piece Pagoda ant kalno šalia
Pokharos, šventyklą Phewa ežere, galima paskraidyti parasparniais nuo Sarangot
15/04/2018
kalvos,aplankyti tarptautinį kalnų muziejų ar nusileisti ekstremalia tarzanke ( 600
9
vertikalių m).
Laisva diena Pokharoje – galime aplankyti World Piece Pagoda ant kalno šalia
Pokharos, šventyklą Phewa ežere, galima paskraidyti parasparniais nuo Sarangot
16/04/2018
kalvos,aplankyti tarptautinį kalnų muziejų ar nusileisti ekstremalia tarzanke ( 600
10
vertikalių m).
17/04/2018
11
Važiuojame į Kathmandu (6-7 h), laisvas laikas.
Toliau tęsiasi pažintinė programa - pradedame nuo Bouddhanath - vienos iš
didžiausių ir įspūdingiausių stupų, apsuptą Tibeto budistų vienuolynų. Tada judam į
Pashupatinath - pačią seniausią ir turbūt didžiausią Hindu šventyklą Nepale ant
Bagmati upės kranto. Įspūdingas šventyklų kopleksas su pastoviai vykstančiomis
18/04/2018
Hindu laidojimo ceremonijomis ant upės kranto. Iš čia važiuojame į miestą-muziejų
Bhaktapur - senovinį Newari tautos miestą. Aplankome Golden Gate (auksinius
vartus), medinį P0alace of 55 windows ( 55 langų rūmus), Nyatapole šventyklą vieną iš aukčiausių pagodos stiliaus šventyklų Nepale. Po to vykstame nakvynei į
12
Nagarkot ( 2200 m) – esant giedram orui, nuo čia matosi Everesto masyvas.
19/04/2018
13
Ryte gėrimės nuostabiu saulėtekiu, vėliau grįžtame į Kathmandu. Laisvas laika.
20/04/2018
14
Išvykstame į Katmandu
21/04/2018
15
Grįžtame į Lietuvą

Puslapis 1 iš 1

