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s Bhaktapur. Meer dan in andere middeleeuwse 
steden in de Vallei van Kathmandu lijkt het moderne 
bestaan aan Bhaktapur voorbij te zijn gegaan. In de wir-
war van straatjes komen geen auto’s, en achter elke 
bocht wacht een ander plein met tempels. Zie blz. 183.

In Nepal liggen de onvergetelijke ervaringen voor het oprapen. Van de 

toppen van de Himalaya tot de bedrijvigheid in de Vallei van Kathmandu 

en de dampende jungles van de Terai: Nepal biedt het allemaal.

6

v Durbar Square, Kathmandu. Dit plein vol tempels 
en paleizen uit de Malla-tijd is deels een openlucht-
museum, deels het kloppende hart van de Vallei van 
Kathmandu, waar handel en godsdienstbeleving tot 
het ritme van alledag behoren. Zie blz. 161.

r Boudhanath. Dit magnifieke boeddhistische 
monument doemt te midden van woningen en 
kloosters op aan de oostrand van Kathmandu.  
Het vormt het hart van de grootste Tibetaanse 
gemeenschap in Nepal. Zie blz. 172.

s Swayambhunath. Deze machtige witte stoepa 
waakt vanaf zijn heuveltop al eeuwen over 
Kathmandu. Het omringende terras, versierd met 
gebedsvlaggen en oude beelden, biedt nog altijd het 
mooiste uitzicht over de stad. Zie blz. 171.

Het beste van nepal: 
topbezienswaardigHeden
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r Het Annapurna-gebied. In het hart van Nepal 
doemt het Annapurna-massief op, een machtige 
bergkam met heilige, met sneeuw bedekte toppen. 
Over de flanken lopen enkele van de mooiste 
trekkingroutes van het land. Zie blz. 227.

v Pokhara. Lakeside (Baidam) is 
de perfecte plek om uit te rusten 
van een vermoeiende trektocht 
of gewoon te genieten van de 
weerspiege ling van het Anna-
purna-massief in het kalme water 
van het Phewa Tal. Zie blz. 218.

s Mount Everest. De hoogste berg op aarde 
open baart zich in al zijn ontzagwekkende 
grootsheid tijdens een uitdagende trektocht 
naar het Everest-basiskamp of een opwin-
dende vlucht over de Himalaya.  
Zie blz. 253 en 277.

r Bandipur. De straten van dit vredige stadje op een 
hoge heuvelrug in de  Middle Hills worden omzoomd 
door prachtige 18e-eeuwse huizen en een groeiend 
aantal boutique hotels. Zie blz. 214.

r Lumbini. In de geboorteplaats van Boeddha in de 
zinderende laagvlakte van de Terai overheerst de rust, 
ondanks de aanwezigheid van talloze pelgrims en 
monniken. Zie blz. 299.

r De Vallei van Kathmandu. Deze vallei, omringd 
door heuvels en bezaaid met spectaculaire tempels, 
vráágt gewoon om een uitgebreide verkenning, van  
de stegen van Sankhu tot de bossen op de Shivapuri 
en het fantastische uitzicht op de toppen van de 
Himalaya vanuit Nagarkot en Dhulikhel. Zie blz. 195.



Het beste van nepal:  
andere Hoogtepunten
Van de mooiste tempels en nationale parken tot de leukste culturele ervaringen: 

hier vindt u in één oogopslag het beste dat Nepal te bieden heeft.
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Nationaal Park Chitwan. 
Chitwan, diep in de jungle 
in het zuiden van Nepal, 
is een van de mooiste 
nationale parken van 
Azië, met tijgers, neus-
hoorns, lippenberen en 
krokodillen. Zie blz. 288.
Nationaal Park Bardia.  
In het afgelegen westen 
van de Terai ligt een park 
met tijgers, wilde olifan-
ten en een groot aantal 
vogels. Zie blz. 295.
Wildreservaat Koshi 
Tappu. Dit prachtige park 
aan de oever van de Sapt 
Kosi in de oostelijke Terai 
staat bekend om zijn rijke 

vogelleven en is een 
belangrijke halte voor 
trekvogels. Zie blz. 283.
Nationaal Park Lang-
tang. De kleine panda 
gedijt in de dichte bam-
boebossen van dit mooie 
berggebied, waar ook 
verschillende hoefdieren 
van het hoogland en zelfs 
enkele sneeuwluipaarden 
leven. Zie blz. 243.
Nationaal Park Shey-
Phoksundo. Dit enorme 
natuurgebied in de ber-
gen is de habitat van 
blauwschapen, wolven en 
de majestueuze sneeuw-
luipaard. Zie blz. 304.

Wilde dieren observeren

Pashupatinath. De 
smeulende brandstapels 
op de crematieplaatsen 
en de vele mediterende 
sa dhu’s verlenen deze 
aan Shiva gewijde tempel 
aan de Bagmati een hei-
lige sfeer. Zie blz. 173.
Kala Bhairav. Dat reli-
gieuze rituelen bij het 
dagelijkse ritme van Dur-
bar Square in Kathmandu 
horen blijkt wel uit de ein-
deloze stroom gelovigen 
die offergaven brengen 
aan deze afschrikwek-
kende god. Zie blz. 164.
Changu Narayan. Deze 
tempel, een belangrijk 
pelgrimsoord op een 

heuvelkam, is rijk versierd 
met houtsnijwerk uit de 
Licchavi-tijd. Zie blz. 199.
Dakshinkali. Deze kleine 
tempel in de koele bos-
sen in het uiterste zuiden 
van de Vallei van Kath-
man du is het toneel van 
bloederige dierenoffers, 
die blijk geven van de 
diepe, oude wortels van 
de geloofsbelevenis in 
Nepal. Zie blz. 205.
Janaki Mandir. Deze 
majestueuze tempel in 
Mogol-stijl is gewijd aan 
Sita, de vrouw van Rama. 
Hij staat ver van de geijkte 
toeristenroutes in de Terai, 
in Janakpur. Zie blz. 285.

de mooiste tempels en heiligdommen

In Pashupatinath komt 
u talloze sadhu’s tegen.

Leeuwen voor de Kumari Bahal op Durbar Square.

Een olifantensafari.



Dragers tijdens een trek in de 
Vallei van Langtang.
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Annapurna-circuit. De 
route rond het machtige 
Annapurna-massief, de 
originele teahouse trek, 
heeft de standaard gezet 
voor trektochten in de 
Himalaya. Zie blz. 229.
Everest-basiskamp.  
Voor veel trekkers is het 
Everest-basiskamp het 

einddoel van deze tocht, 
maar het echte hoogte-
punt is het land van de 
Sherpa’s zelf. Zie blz. 257.
Vallei van Langtang. 
Deze tocht voert door 
weelderige bossen naar 
weidse berggezichten, 
maar zonder de men sen-
massa’s van de bekende 
paden. Zie blz. 243.
Annapurna Sanctuary. 
Deze fameuze trektocht 
voert van de subtropi sche 
uitlopers van de Grote 
Himalaya door dichte 
rododendron bos sen  
naar het ijzige amfi  - 
thea ter in het hart van de 
Annapurna. Zie blz. 237.

de mooiste trektochten

Wildwatervaren. Raften 
of kajakken op de woeste 
Nepalese rivieren is een 
fantastische ervaring.  
Zie blz. 139 en 329.
Bergbeklimmen. De 
hoogste pieken van de 
Himalaya bieden de 
ultieme test voor top-
klimmers. Minder ervaren 
klimmers kunnen zich 
uitleven op tal van lagere 
toppen. Zie blz. 129.
Mountainbiken. De 
paden in de Vallei van 
Kathmandu en de Middle 
Hills bieden eindeloze 
mogelijkheden voor 

adembene men de klim-
men en afda lingen.  
Zie blz. 141 en 329.
Luchtavonturen. Kies het 
luchtruim in een hang-
glider, ultralicht toe stel of 
luchtballon en geniet op 
deze opwindende wijze 
van een onvergetelijk uit-
zicht. Zie blz. 143 en 329.
De weg naar Tibet. De 
tocht van Kath mandu 
naar de Tibetaanse grens 
en verder, naar het legen-
darische Lhasa, is een 
van de spectaculair ste 
reizen over de weg ter 
wereld. Zie blz. 248.

de avontuurlijkste vakanties

Wildwatervaren in een raft.

Bisket Jatra. Tijdens de 
Nieuwjaarsviering in 
Bhaktapur, een van de 
grootste, uitbundigste 
feesten in de Vallei van 
Kathmandu, wordt het 
rijtuig van Bhairav door  
de straten van de stad 
gevoerd. Zie blz. 87.
Holi. Tijdens dit vrolijke 
hindoefeest dat de lente 
verwelkomt worden 
Nepalezen én toeristen 
met gekleurd poeder en 
water bekogeld.Zie blz. 91.
Gebeden in een Tibe-
taanse gompa. De 
dagelijkse gebeden in de 
boeddhistische kloosters 
van Bou dha nath en Phar-
ping worden ingeluid met 
het gerommel van trom-
mels, laag hoorngeschal 
en schelle bekkenslagen. 
Zie blz. 172 en 204.
Eten in een bhojanalaya. 
Of het nu om dampende 
momo’s of dal bhat gaat, 
een maaltijd tussen de 
lokale bevolking in een 
eenvoudig eethuisje biedt 
een authentiek voor proef-
je van Nepal. Zie blz. 320.

Met de riksja door 
Kathmandu. Een ritje in 
een rammelende fiets-
riksja door de smalle, 
drukke straatjes in het 
oude centrum van  
Kath mandu is een 
ervaring die u niet mag 
missen - als u geen haast 
hebt althans. Zie blz. 311.
Tapijten en kunstnijver-
heid. Van Tibetaanse 
tapijten tot Newar-
metaal werk, Nepal telt 
talloze handwerkslieden 
die de oude ambachten in 
ere houden en prach tige 
kunstnijverheid vervaar-
digen die in winkeltjes en 
op markten in de Vallei 
van Kathmandu te koop 
is. Zie blz. 79 en 84.
Olifantensafari. Van alle 
manieren om wilde dieren 
te obser veren is een rit  
op de rug van een olifant 
het opwin dendst. In de 
phanta, het hoge grasland 
van Chit wan en Bardia, 
behoort een ontmoeting 
met een neushoorn of 
tijger tot de mogelijk-
heden. Zie blz. 290 en 296.

de leukste culturele ervaringen

Feestvierders tijdens Holi in Kathmandu.
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De etnische samenstelling van Nepal is even 
complex en gevarieerd als het landschap. 
Rond de hoge bergkammen en in de diepe 

dalen wemelt het van de talen, culturen en reli-
gies. Nepal telt circa 100 etnische groepen en een 
vergelijkbaar aantal talen en dialecten.

Die grote etnische variatie weerspiegelt de po-
sitie van het land op het raakvlak van de Indiase 
en de Sino-Tibetaanse wereld. De bevolking van 
Nepal, inmiddels tegen de 30 miljoen inwoners, is 
redelijk gelijk verdeeld tussen de uit de bergstre-
ken afkomstige Tibeto-Birmaanse volken met hun 
duidelijk Oost-Aziatische trekken en de Khas-
volken, wier wortels op het Indische subcontinent 
liggen. In de Middle Hills wordt de cultuur ge-
kleurd door een gemengde afkomst.

Hoewel het in een regio ligt die vaak wordt ge-
plaagd door etnisch geweld, is Nepal zelf opmer-
kelijk vrij gebleven van etnische spanningen. Na 
de stichting van de Nepalese staat door Prithvi 
Narayan Shah groeide het gevoel van ‘Nepalees-
zijn’. Dat gevoel, gevoed door de steeds sterkere 
overheersing van de Nepalese taal, heeft de zeer 
diverse groepen misschien niet geheel verenigd, 
maar wel met elkaar verbonden. In de 21e eeuw 
staan de Nepalese volken, van de Sherpa’s die in 
de schaduw van de Mount Everest wonen tot de 
Tharu’s die het land in de hete Terai verbouwen, 
echter voor een nieuwe uitdaging. Ze moeten het 
hoofd zien te bieden aan verstedelijking, de erosie 
van oude leefwijzen, de bittere erfenis van de bur-
geroorlog en de vele andere complicaties waar-
mee een arm land te maken krijgt wanneer het zijn 
eerste wankele schreden in de moderne tijd zet.

Bergvolken
De meeste volken in de noordelijkste berggebie-
den hebben losjes gezegd een Tibetaanse afkomst 
en taal gemeen. Deze streken grenzen immers aan 

Tibet zelf. Vaak worden deze volken collectief als 
‘Bhotiya’s’ aangeduid, een naam die teruggrijpt 
op de archaïsche term voor Tibet: Bhot. In feite 
gaat het hier echter om een groot aantal etnische 
groepen, onder wie het bekendste volk van heel 
Nepal, de Sherpa’s (zie blz. 53).

Het leven in het hooggebergte is zwaar. De 
schaarse dorpjes balanceren op smalle bergrichels 
en tegen steile hellingen. Contact met andere dor-
pen betekent lang reizen. Veel bergbewoners ver-
blijven een groot deel van het jaar in tijdelijke on-
derkomens en trekken met de seizoenen mee naar 
nieuwe weidegronden voor hun jaks, schapen en 
geiten. Hun cultuur is diep geworteld in religieuze 
tradities die gekenmerkt worden door varianten 
van het Tibetaanse boeddhisme, soms gecombi-

De nepalezen
Het kleine Nepal kent een verrassend diverse  

etnische samenstelling, variërend van oude tribale 

gemeenschappen tot vluchtelingen uit de buurlanden.

Een inwoner van het berggebied.
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Van de talloze etnische groepen in 
Ne pal geniet er één internationale 
faam. De naam ‘Sherpa’ staat voor 
vaardige bergbeklimmers die op-
gewassen zijn tegen grote hoogten.

Veel buitenlanders zijn zich er niet eens van bewust 
dat ze met een etnische groep te maken hebben en 
denken dat de naam gewoon een aanduiding is voor 
gidsen en dragers uit het hooggebergte. Sherpa’s 
in de trekkingwereld krijgen nogal eens de vraag: 
‘Hoe lang werk je nu al als sherpa?’

Mensen uit het oosten
Sherpa betekent ‘volk uit het oosten’. De Sherpa’s 
zijn van Tibetaanse afkomst. In de 16e eeuw trok-
ken ze naar het westen; mogelijk werden ze ver-
volgd door een in macht groeiende, rivaliserende 
Tibetaans-boeddhistische sekte. Ze vestigden zich 
in de dalen in de luwte van de Mount Everest. Van 
de circa 150.000 Sherpa’s wonen de meeste in het 
district Solu-Khumbu, en kleinere gemeenschap-
pen in Langtang en Helambu. Tegenwoordig wonen 
er ook veel Sherpa’s in Kath man du.

Op de relatief vruchtbare grond van Solu-Khumbu 
verbouwden de Sherpa’s gewassen en fokten ze 
vee, vooral jaks. De introductie van de aardappel, 
die het hier goed doet, bracht een zekere welvaart, 
maar het lucratiefst was de handel met het land 
van herkomst: de Sherpa’s beheersten het goede-
renvervoer via de Nangpa La tussen Nepal en Tibet. 
Toen de Chinese inval in Tibet halverwege de 20e 
eeuw een einde maakte aan die traditie, hadden de 
Sherpa’s het geluk dat ze konden inspelen op de 
toenemende belangstelling voor klim- en trektoch-
ten in de bergen. Sherpa’s speelden een belangrijke 
rol bij de beklimming van de Mount Everest in 1953. 
Tenzing Norgay, afkomstig uit Thame, een dorp in 
Khumbu, was een van de twee eerste klimmers die 
de top van de Mount Everest bereikten.

De Sherpa’s nu
De toestroom van trekkers en klimmers heeft voor- 
en nadelen. Het toerisme heeft tot nieuwe welvaart 
geleid; bijna elke Sherpa-familie is er wel op een of 
andere wijze afhankelijk van. Het heeft echter ook 
de traditionele samenleving verstoord. Kath man du 
neemt inmiddels een centrale plaats in, want hier 
hebben veel trekkingorganisaties hun hoofdkwar-

tier en hier huren ze hun crews. Veel Sherpa’s zijn 
er - al dan niet permanent - gaan wonen. Sommige 
Sherpa-families hebben zoveel geld verdiend met 
het toerisme dat ze een dure opleiding kunnen be-
kostigen voor hun kinderen, die zo het dorpsleven 
met zijn traditionele verwachtingen ontstijgen. Voor 
veel jonge Sherpa’s is zelfs Kath man du niet genoeg: 
ze trekken naar de Verenigde Staten, Japan, India 
of het Midden-Oosten.

De Sherpa’s beschikken over veel veerkracht, zo-
als ze al toonden toen ze hun moederland verlieten 
en zich in een afgelegen bergregio vestigden. Ze 
zijn beter in staat gebleken zich aan te passen aan 
het toerisme en de veranderingen van de moderne 
samenleving dan veel andere volken in uithoeken 
van het land. Edmund Hillary heeft vijftig jaar met 
hen samengewerkt en er een groot deel van zijn le-
ven aan gewijd hen te helpen. Hij vond de Sherpa’s 
‘opgewekte, harde werkers, sympathieke mensen 
die geen last hebben van minderwaardigheidsge-
voelens... Ze zijn direct bereid je kennis te laten ma-
ken met hun cultuur en religie. Het enige wat ze van 
je vragen is beleefdheid en vriendschap. Ze lachen 
gul om je grappen en die van henzelf’. ❑

De Sherpa’s

Een goedlachse Sherpa.
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recht in Nepal thukpa. Dit is een soort noedelsoep 
met veel fijngesneden groente, platte noedels en 
kip of buffelvlees. Thenthuk is een steviger, dik-
kere variant van de thukpa met grote, vierkante 
stukken pasta.

Nepalese nagerechten
Nepalese nagerechten zijn net als in India meestal 
zoetigheden op basis van melk. Elke wat grotere 
plaats heeft wel een winkeltje waar karamelachtige 
lekkernijen in kleurige stapeltjes achter het glas 
van de toonbank prijken. Ze worden ter plekke op 
een metalen schoteltje opgediend of in een doos 
verpakt en thuis verorberd.

Burfi is een klassieke lekkernij uit India en Ne-
pal: een romige, ruitvormige karamel van inge-
dikte melk en suiker, op smaak gebracht met kar-
demom, soms versierd met een flinterdun laagje 
eetbaar bladzilver. Melk is ook de basis voor ras-
bari. De melk wordt eerst verwarmd. Dan gaat er 
een scheutje azijn bij, zodat hij gaat schiften. Het 
waterige deel wordt afgegoten, van de vaste be-

standdelen (de ‘klonten’) draait men balletjes. 
Een luxevariant is dhudhbari: de balletjes worden 
dan nog een tijdje te weken gelegd in room met 
rozenwater, saffraan, kardemom en pistache.

Vrijwel overal in Nepal is wel curd te krijgen, 
een soort dikke yoghurt die in andere gerechten of 
los gegeten wordt. Dit product wordt meestal van 
koemelk gemaakt, maar de juju dhau uit Bhakta-
pur is van buffelmelk, dat een hoger vetgehalte 
heeft. De curd wordt weggezet in aardewerken 
schalen, die het overtollige vocht opnemen. Wat 
overblijft is een volle, romige yoghurt met de 
consistentie van custard. ❑

Het kastedenken heeft de Nepalese keuken 
beïnvloed. Zo konden hogere kasten geen 
voedsel aannemen van lagere, omdat dit  
‘besmet’ zou zijn. Tot 1962 maakten culinaire 
kasteregels zelfs deel uit van de wetgeving.

Het Nepalese gerecht bij uitstek, dal bhat.

Of u nu door de stegen van Kath man du of een dorpje 
in de Annapurna ronddwaalt, naar een theestalletje 
hoeft u niet lang te zoeken. Thee komt van oorsprong 
uit het zuiden van China, maar is langs handelswe-
gen tot in de verste uithoeken van de wereld beland. 
In bijna alle talen komt het woord voor thee van het 
woord te uit Fujian of van cha uit Kanton. Het Nepa-
lese chiya heeft een Kantonese herkomst. Gelijke 
hoeveelheden melk en water worden aan de kook 
gebracht. Er wordt zwarte thee toegevoegd en een 
specerijenmengsel van kardemom, nootmuskaat, 
kruidnagels, kaneel, gember, peper en steranijs. De 
thee wordt door een zeef in een klein glas gegoten.

eeN kopje chiya
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Wie aan Nepal denkt, denkt al snel aan 
rondtrekken in de bergen. In de vijftig 
jaar sinds de eerste commerciële trek-

tocht in de Himalaya is Nepal uitgegroeid tot een 
topbestemming voor bergwandelaars. Er is een 
enorme dienstverlening ontstaan rond het trekken 
(‘trekking’), van reisorganisaties en leveranciers 
van uitrusting tot Duitse bakkerijen. Hele genera-
ties dorpelingen zijn opgegroeid met het bergtoe-
risme. Nepal biedt zo’n beetje de beste faciliteiten 
ter wereld voor wie op eigen gelegenheid in de 
bergen wil rondtrekken zonder veel tijd en geld 
kwijt te zijn aan voorbereiding en uitrusting. 
Waar anders kunt u een maand lang rondtrekken, 
ver van de verharde wegen, en er toch zeker van 
zijn dat er ’s avonds een comfortabel bed en war-
me appeltaart op u wachten?

Tegenover de klacht dat de druk belopen tea-
house trails in het Annapurna- en Everest-gebied 
een en al commercie zijn geworden, staat de con-
statering dat inmiddels vrijwel heel Nepal voor de 
bergliefhebber openligt om verkend te worden.

Gebieden die verboden waren voor buitenland-
se toeristen worden opengesteld. Tot voor kort 
onrustige regio’s zijn na het eind van de maoïsti-
sche opstand weer toegankelijk geworden voor 
wandelaars. Er vallen altijd wel nieuwe passen te 
ontdekken, of paden die aan de andere kant van 
het dal op een steenworp afstand van de drukste 
routes liggen, maar alleen door de dorpelingen 
worden gebruikt. Wat blijft is de onbeschrijflijk 
mooie symfonie van steen en ijs die de eerste trek-
kers naar Nepal lokte en nog heel wat meer naar 
het land zal brengen. 

Het begin
De eerste mensen die hun weg zochten over de Ne-
palese bergpaden waren lokale handelaars en pel-
grims. De voorgeschiedenis van georganiseerde 

trekkings in de Himalaya ligt echter in de koloniale 
tijd. Vergeleken met de manier waarop de eerste 
Europese reizigers de bergen in trokken, doen de 
meeste moderne expedities primitief aan. Op een 
handvol Europeanen gingen al snel honderden dra-
gers mee. Complete eettafels en serviezen werden 
door jaks over bergpassen getorst, bij de voedsel-
voorraad zaten vintage port en blikjes zalm. Hoe 
omslachtig zulke expedities ook waren, ze hadden 
tot doel de witte plekken op de kaart te verkennen. 
De Victoriaanse sportsman, de sportieve jager, 
leek nog het meest op de bergwandelaar van nu. 
Menig viriele Britse officier in het 19e-eeuwse In-
dia was een verwoed jager. De hoge officieren 
mochten hun lange verlof graag overbruggen met 
het jagen op berggeiten in Kasjmir en Ladakh.

treKtochten in de himalaya
Wie op zoek is naar adembenemende 

berglandschappen, moet beslist een  

voettocht maken in de Himalaya.

Op de route naar Manang.
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Hoge bergen trekken mensen die 
boven zichzelf uitstijgen. Dat geldt 
zeker voor de beroemdste Himalaya-
beklimmers van de afgelopen eeuw. 

De eerste echte klimheld was George Mallory (zie 
blz. 267). Hij werd niet alleen legendarisch door ho-
ger te klimmen dan iemand vóór hem ooit had ge-
daan en op 8 juni 1924 in de wolken rond de top te 
verdwijnen, hij zette met zijn erudiete brieven ook 
de toon voor het klimmen als literaire bezigheid.

Sir Edmund Hillary
De eerste man die Mount Everest met succes be-
klom leek echter in niets op Mallory met zijn elitaire 
Cambridge-verleden. Edmund Hillary was een lan-
ge, magere imker, die in 1919 in Auckland was ge-
boren en zijn eerste klim ervaring had opgedaan in 
de Nieuw-Zeelandse Alpen. In 1951 nam hij deel 
aan een verkenning van de Everest onder Eric Ship-
ton. In 1953 stonden Hillary en Sherpa Tenzing 
Norgay als eersten op het hoogste punt op aarde. 
‘Zo, die schurk hebben we eronder gekregen,’ was 
Hillary’s nuchtere samenvatting van hun prestatie. 

Hillary beklom daarna nog veel andere bergen, 
maar was later vooral bekend om zijn liefdadig-
heidswerk onder de Sherpa’s in Khumbu. De door 
hem opgerichte Himalayan Trust steunt scholen en 
ziekenhuizen in de hele regio. Hillary werd in 2003 
tot ereburger van Nepal benoemd. Hij overleed in 
2008. In 2014 zijn twee zevenduizenders in het 
Everest-massief naar Hillary en Tenzing genoemd.

Reinhold Messner
De beroemdste bergbeklimmer van de generatie 
na Hillary was de in 1944 in Zuid-Tirol (Italië) gebo-
ren Rein hold Messner. In 1970 veroverde hij zijn 
eerste Himalaya-top met de beklimming van de 
8126 m hoge Nanga Par bat in Pakistan. Bij de af-
daling raakte hij zes tenen kwijt door bevriezing en 
kwam zijn broer Gün ther om het leven door een la-
wine. Desondanks zette Messner door. Hij be-
dwong als eerste alle veertien tot dan toe vrijgege-
ven achtduizenders, was de eerste die Mount 
Everest zonder zuurstofflessen beklom en de eer-
ste die een solobeklimming van de Everest vol-
bracht. Messner staat bekend als degene die de 
snelle, lichtgewicht alpiene stijl van het klimmen in 
de Himalaya perfectioneerde. Deze stijl werd voor 

het eerst in de praktijk gebracht door de Tiroler Her-
man Buhl, die in 1957 omkwam op de Chogolisa in 
de Karakoram.

Moderne bergbeklimmers
De eerste vrouw die de Everest bedwong was de Ja-
panse Junko Tabei, die in 1975 de top bereikte na 
een bijna fatale lawine lager op de berg. Later werd 
ze de eerste vrouw die de hoogste bergen van elk 
continent had bedwongen. Ze is nog altijd een zeer 
gewaardeerde alpiniste en natuurbeschermster.

De Himalaya eist nog steeds mensenlevens op. 
In 2009 kwam de 40-jarige Sloveen Tomaž Humar, 

de gedoodverfde opvolger van Reinhold Messner, 
om het leven bij een val op de zuidwand van de 
Langtang Lirung. Hij had internationale roem ver-
gaard met zijn solobeklimming van de zuidwand 
van de Dhaulagiri, een van de gevaarlijkste in de 
Himalaya. De Britse topklimmer Kenton Cool heeft 
al elf keer op de top van de Everest gestaan.

Veel Sherpa’s zijn, in het voetspoor van Tenzing 
Norgay, toegetreden tot de klimmerselite. Veel be-
langrijke records op Mount Everest zijn in handen 
van Sherpa’s. Zo heeft Apa Sherpa uit het dorp Tha-
me aan de Everest Trail de berg 21 keer beklom-
men. Pemba Dorje Sherpa bezit het record voor de 
snelste beklimming: in 2003 had hij slechts acht 
uur en tien minuten nodig om van het basiskamp 
naar de top van Mount Everest te klimmen. ❑

Helden van de Himalaya

Apa Sherpa.
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Kath man du, de hoofdstad en tevens 
enige grote stad van Nepal, zou 
zijn gesticht omstreeks het begin 

van de Liccha vi-tijd (vanaf 300 n.Chr.), 
hoewel recente opgravingen bij Hadi-
gaon hebben uitgewezen dat er al eerder 
sprake was van nederzettingen. Toch 
zou het nog tot de komst van de Malla-
koningen omstreeks 1200 duren voor de 
stad echt tot ontwikkeling kwam, samen   
met het nabijgelegen Patan en Bhakta-
pur. Op het hoogtepunt van het Malla-
bewind probeerden deze drie stadstaten 
elkaar in artistiek opzicht de loef af te 
steken met hun schitterende Durbar 
Squares. Tegenwoordig is Kath man du 
het moderne middelpunt van de vallei 
die zijn naam draagt. De sfeervolle oude 
tempels en schrijnen houden echter on-
verminderd stand, in weerwil van stads-
uitbreiding, het verkeerslawaai en de 
toenemende luchtvervuiling die de mo-
derne tijd met zich meebrengt.

Het hart van de oude stad, het gebouw 
waaraan Kath man du zijn naam dankt, is 
de Kasthamandap, het Huis van Hout. 
Dit indrukwekkende paviljoen werd in 
de 12e eeuw opgericht op het kruispunt 
van twee belangrijke handelswegen. 
Het deed oorspronkelijk dienst als een 
gemeenschapscentrum waar (ruil)han-
del werd gedreven. De stad ontwikkelde 
zich straalsgewijs vanuit deze kern. Al 
snel werden het oude koninklijk paleis 
en Durbar Square gebouwd. 

Bij de eenwording van de vallei in de 
14e eeuw koos koning Jayasthiti Malla 
Kath man du uit als hoofdstad. Vanaf die 

tijd werd er veel bijgebouwd, in eerste 
instantie vooral in en rond het paleis, dat 
ook als bestuurscentrum fungeerde. Dit 
neemt niet weg dat de handelsweg die 
van de Kasthamandap via Asan Tol naar 
het noordoosten loopt zijn commerciële 
betekenis behield en tot op de dag van 
vandaag een bloeiende bazaar is.

Het moderne Kath man du
Tegen het eind van de 19e eeuw begon  
Kath man du in rap tempo uit te dijen. 
Het traditionele Newar-concept van een 
compacte stad die zo min mogelijk be-

Kathmandu

Hoewel de hoofdstad van Nepal steeds meer weg  
heeft van een moderne metropool, houden de oude  

ritmes van handel en religie er nog altijd stand.  
De straatjes herbergen tal van monu menten  

van grote schoonheid en betekenis.

Locator Master

Trekking in Langtang-
Gosainkund-Helambu

Kathmandu

Durbar Square  
van boven gezien.
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voet van de Numbur (6957 m). De heili-
ge berg van Solu wordt plaatselijk Sho-
rung Yul Lha genoemd. In het oosten 
verrijzen Mount Everest en de Khumbu 
Himal, in het noorden de Gauri Shanker 
(7146 m) en de Menlung tse (7181 m).

De meeste trektochten door Solu vol-
gen de route van de eerste Everest-expe-
dities. Tegenwoordig begint het pad bij 
Shivalaya 1 (1767 m), een lange dag 
reizen met de bus vanuit Kath man du. 
Deze optie verkort de oude route vanuit 
Lamosangu met een paar dagen. De re-
latief gematigde hoogte van Solu bete-
kent overigens niet dat het er makkelijk 
wandelen is: het terrein gaat genadeloos 
omhoog en omlaag.

Trekken in Khumbu
Khumbu is te mooi en te vriendelijk om 
haast te maken. Bovendien is het op die 
hoogte zelfs gevaarlijk om te snel te stij-
gen (zie kader op blz. 135). Gelukkig 
voor trekkers telt Khumbu twee medi-
sche posten die in het trekkingseizoen 
door westerse artsen worden bemand. 
Het ziekenhuisje in Kunde is opgezet 
met steun van de Himalayan Trust van 
Edmund Hillary. De Trekkers’ Aid Post 

in Pheri che werkt onder auspiciën van 
de Himalayan Rescue Association. Hil-
lary’s stichting is in heel Solu-Khumbu 
behulpzaam bij de bouw van talloze 
scholen, medische posten, bruggen, we-
gen en waterleidingen.

Wie niet zoveel tijd heeft voor een be-
zoek aan Khumbu, kan het beste naar 
Lukla 2 (2866 m) vliegen. De vlucht 
van veertig minuten is een opwindende 
ervaring, vooral wanneer het vliegtuigje 
scherp afdaalt naar de kloof van de 
Dudh Kosi, om tot stilstand te komen op 
een landingsbaan die pal voor een berg-
wand eindigt. Vijftig jaar geleden was 
Lukla nog het ‘schapendorp’ waar de 
naam op duidt. Tegenwoordig is het een 
bedrijvige gemeenschap met lodges en 
restaurants waar kaneelbroodjes en kof-
fie worden geserveerd aan trekkers die 
op hun ochtendvlucht wachten.

Vanuit Lukla gaat het pad zigzaggend 
omhoog langs de steile wanden van de 
Vallei van de Dudh Kosi, door bossen 
met Himalaya-dennen, sparren, jenever-
bessen, rododendrons, berken en eiken. 
Phakding (vaak de eerste overnachtings-
plaats) en andere dorpen bieden westers 
eten en slaapzalen ter accommodatie.

Kaart  
hieronder

Shivalaya Junbesi
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Het vliegveld van Lukla 
is vaak ’het gevaar
lijkste vliegveld ter 
wereld’ genoemd, een 
reputatie die het dankt 
aan de extreme locatie 
en korte, geknikte lan
dingsbaan. In de prak
tijk landen verreweg de 
meeste vluchten zon
der enig probleem. Wel 
zorgen het grillige weer 
in de bergen en slecht 
zicht zeer regelmatig 
voor annuleringen, 
waar door grote groe
pen reizigers (tijdelijk) 
stranden. Zorg dus voor 
voldoende speling in de 
planning van uw reis.

VERTRAGINGEN
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Terai is het Nationaal Park Chitwan 6 
het toegankelijkst. Wat het dierenleven 
betreft behoort het park tot de soorten-
rijkste in Azië. Chitwan herbergt boven-
dien een van de grootste nog resterende 
habitats met hoog grasland.

Chitwan was een van de jachtdomei-
nen van de Rana-heersers, allen enthou-
siaste sportsmen. Eens in de zoveel jaar 
organiseerden ze een grote jachtpartij, 
in de winter, want dan was het risico op 
malaria minimaal. De Rana’s en hun 
gasten, onder wie leden van de Europe-
se vorstenhuizen en de onderkoningen 
van India, maakten dan gigantische aan-
tallen tijgers en neushoorns buit.

Het nationale park beslaat een laag-
landvallei tussen de Siwaliks (Churia-
keten) en de Mahabharat Lekh. De val-
lei watert af via twee grote rivieren, de  
Narayani en de Rapti. Vóór 1950 was 
Chitwan nog dunbevolkt. Er woonden 
voornamelijk Tharu’s, die een zekere 
immuniteit tegen de endemische malaria 
hadden ontwikkeld. Nadat de malaria 
hier was uitgeroeid, werden op grote 
schaal bossen gekapt en bracht men het 
land in cultuur. Binnen tien jaar was de 
bevolking van Chitwan verdrievoudigd.

Stroperij begon een probleem te worden: 
vooral neushoorns waren gewild, omdat 
de hoorn veel geld opbracht. In 1964 
werd het gebied tot reservaat bestem-
peld; een groot deel van de lokale bevol-
king moest het park verlaten en naar el-
ders verhuizen. Hoewel er gaida gusti 
(‘neushoornbewakers’) in het park pa-
trouilleerden, ging het stropen gewoon 
door. In 1966 was de neushoornpopula-
tie geslonken tot minder dan 100 exem-
plaren; rond 1950 waren het er nog meer 
dan 1000. Hoewel de populatie inmid-
dels met bijna 4 procent per jaar toe-

Kaarten blz. 
282 en 290

Tijdens een olifanten
safari in het park 
wordt een neushoorn 
waargenomen.

Een Indische bonte 
kwikstaart in 
Chitwan.
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VerVoer naar en in nepal

reizen naar nepal

Met het vliegtuig

Nepal heeft slechts één internationale 
luchthaven: Tribhuvan (www.ti airport.
com.np), op ca. 6,5 km van Kathmandu.  
De overgrote meerderheid van de 
reizigers komt hier het land binnen.

Er zijn geen directe vluchten vanuit 
Europa naar Nepal. Bij alle vluchten 
naar Nepal is er minimaal een 
tussenstop, waarbij een tussenstop 
altijd in Azië of het Midden-Oosten is. 
De nationale luchtvaartmaatschappij 
van Nepal, Nepal Airlines, heeft een 
beperkt internationaal netwerk en 
vliegt alleen op Bangkok (Thailand), 
Kuala Lumpur (Maleisië), Doha (Qatar) 
en Hongkong (China). Meer 
mogelijkheden bieden maatschap-
pijen uit de Golfregio, die vluchten 
verzorgen tussen Nepal en de rest van 
de wereld, met een overstap in een 
van de Golfstaten. Ook kan er 
gevlogen worden via Delhi (India) en 
Mumbai (India). De vlucht tussen 
Kathmandu en Lhasa (Tibet), over de 

Himalaya, is een van de spectacu-
lairste vluchten ter wereld.

Voor meer informatie over vluchten, 
luchtvaartmaatschappijen en 
aanbiedingen kunt u terecht bij uw 
reisbureau, op www.schiphol.nl,  
www.brusselsairport.be en de diverse 
ticketssites op internet.

Tickets naar Nepal zijn niet bepaald 
goedkoop. De prijzen gaan bovendien 
flink omhoog in het toeristische 
hoogseizoen en rondom de belangrijk-
ste lokale feestdagen als werknemers 
uit het buitenland naar huis gaan om 
hun familie te bezoeken. Alle tickets 
moeten door buitenlanders in buiten-
landse valuta worden betaald. Alleen 
Nepalezen en Indiërs mogen in 
roepies betalen voor vluchten tussen 
Nepal en India. 

Individuele reizigers die in het hoog-
seizoen (okt.-apr.) naar Nepal vliegen, 
moeten hun heen- en terugvlucht te- 
gelijk bevestigen. Het is verstandig om 
de terugvlucht minstens drie dagen 
van tevoren nog eens te bevestigen. 
Toeslagen voor extra bagage worden 
op Tribhuvan International Airport in 
buitenlandse valuta gerekend. 

Over de weg

Er zijn in Nepal diverse officiële grens-
overgangen. Veel reizigers komen  
Nepal over land binnen vanuit India. Er 
zijn ook grensovergangen tussen Ne- 
pal en China, maar daarvan is er voor 
reizigers uit het buitenland momenteel 
maar één open. Informeer voor vertrek 
naar de politieke situatie ter plaatse, 
want in tijden van politieke spanning 
zijn grenzen soms tijdelijk gesloten.

De belangrijkste grensovergangen:
Birganj (Narayanizone), bij Raxaul, 
India.
Kodari (Bagmatizone), op de grens 
van Nepal en Tibet, open voor toeris-
ten met een Chinees visum en een 
reisvergunning voor Tibet. Hiervan-
daan gaat een weg naar Lhasa. Aan de 
grens moet u van auto wisselen, 
omdat in China alleen Chinese auto’s 
zijn toegestaan en in Nepal alleen 
Nepalese. Het is zo goed als 
onmogelijk om met een eigen auto 
Chinees grondgebied binnen te rijden.
Mahendranagar (Mahakalizone), in 
het uiterste westen van Nepal. Hier-
vandaan zijn er goede verbindingen 
naar Delhi. Er rijden bussen door de 
Terai naar Kathmandu. 
Mohana (Dhangadhi), een weinig ge- 
bruikte grensovergang van het Indiase 
Uttar Pradesh naar West-Nepal.
Nepalganj (Bherizone), met 
verbindingen vanuit Lucknow in India.
Sonauli (Lumbinizone), bij Siddhar-
thanagar op de weg naar Pokhara. Dit 
is met afstand de populairste grens-
overgang voor reizigers vanuit India; er 
zijn goede treinverbindingen van en 
naar Delhi en regelmatige busverbin-
dingen naar Pokhara en Kathmandu.
Kakarbhitta (Mechizone), een rustige 
grensovergang vanuit West-Bengalen 
met een verbinding naar Darjeeling, 
Sikkim en Kolkata (Calcutta).

erVoer V

Vliegen is de handigste manier van binnenlands vervoer in Nepal.
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Hotels, pensions en teahouses

Aanbod

Van groezelige achterafadresjes die 
schijnbaar nog dateren uit het hippie-
tijdperk tot paleishotels die de sfeer 
van de Rana-dynastie ademen: Nepal 
heeft het allemaal.

Het grootste aanbod aan accom-
modatie vindt u in Kathmandu. Er is 
een ruime keuze aan luxehotels, onder 
meer van internationale ketens, maar 
er zijn ook talloze hotels in het midden- 
en lagere segment. Veel van de grotere 
luxehotels bevinden zich in de chique 
wijk Lazimpat en aan het noordelijke 
uiteinde van de Durbar Marg. De wijk 
rond Thamel, verder naar het westen, 
was oorspronkelijk een oord voor 
rugzaktoeristen, waarmee het de rol 
overnam van Freak Street, de 
voormalige hippiestraat ten zuiden 
van Durbar Square. Tegenwoordig 
trekt Thamel echter een steeds 
chiquer publiek. Er zijn weliswaar nog 
steeds spotgoedkope adressen te 
vinden, maar deze zijn qua aantal al 
ingehaald door het aanbod aan hotels 
uit het middensegment. Ook vindt u 
hier enkele uitstekende eetgelegen-
heden.

Vrijwel alle hotels in Kathmandu  
- zelfs de allergoedkoopste - bieden 
gratis wifi. De meeste hotels beloven 
dag en nacht warm water, maar op de 
goedkopere adressen, die doorgaans 
gebruikmaken van zonne-energie, is 
de kans dat u er ’s ochtends een hete 
douche kunt nemen niet zo groot. 
Stroomuitval is een eeuwig terug-
kerend probleem in Nepal. Bijna elk 
hotel heeft echter wel een soort 
noodsysteem. In de duurdere hotels 
zult u het niet eens merken wanneer er 
wordt overgeschakeld op een 
noodaggregaat. Goedkopere pensions 
maken echter vaak gebruik van een 
accusysteem; dit betekent niet dat u 

direct in het donker komt te zitten, 
maar de ventilatoren en stopcontacten 
doen het dan soms een tijdje niet.

In de Vallei van Kathmandu zijn er 
diverse luxehotels, en op plekken met 
weids uitzicht aan de rand van het dal, 
zoals Dhulikhel en Nagarkot, bevindt 
zich een groot aantal middenklasse-
hotels dat zich zowel op de Nepalese 
middenklasse als op buitenlandse 
toeristen richt. Het heeft verbazend 
lang geduurd voordat ook in Nepal de 
eerste boutique hotels hun intrede 
deden, maar inmiddels worden er 
steeds meer traditionele Newari-
gebouwen - met name in Patan en 
Bhaktapur - verbouwd tot prachtige 
pensions. Het is er dan misschien niet 
zo luxueus als in de grote ketenhotels, 
maar deze adressen bieden een veel 
authentiekere Nepalese ervaring.

Het beste aanbod aan luxere 
accommodatie buiten de Vallei van 
Kathmandu vindt u in Pokhara. Ook in 
de meeste andere middelgrote plaat-
sen in de Terai en de Mahabharat Lekh 
zijn er wel enkele middenklasseopties 
met schone kamers en warm water.  
In en om de nationale parken zijn er 
goedkopere safarilodges, luxe 
junglehotels en tentenkampen. 

De befaamde luxehotels in Natio-
naal Park Chitwan zijn momenteel 
gesloten, omdat er geen nieuwe 
vergunningen zijn verstrekt. Er zijn 
echter genoeg andere, comfortabele 
adressen langs de rand van het park. 
In Bardia is er een klein aanbod aan 
luxekampen en goedkopere lodges.

Reserveringen 
en tarieven

Dankzij het internet is het over het 
algemeen vrij eenvoudig om een hotel 
in Nepal te boeken; dit kan via een 
boekingssite of direct via de site van 

het hotel. Veel hotels in afgelegen 
delen van het land - waaronder die in 
de nationale parken - beschikken over 
een kantoor in Kathmandu. Deze 
kantoren zijn vaak makkelijker te 
bereiken, wat handig is als u extra 
informatie nodig heeft.

De meeste hotels rekenen een 
extra staatsbelasting van 13 procent, 
en in veel gevallen komt daar nog eens 
10 procent aan servicekosten over-
heen. 

In het hoogseizoen zijn de popu-
laire hotels snel volgeboekt. In de 
rustigere maanden is het vaak moge-
lijk om een flinke korting te bedingen. 

Accommodatie 
voor wandelaars

In de bergen bestaat er ook een 
aanzienlijk bescheidener vorm van 
accommodatie: de zogenaamde 
teahouses, een begrip in Nepal. 
Oorspronkelijk waren dit niet meer dan 
adressen in dorpen waar wandelaars 
op de vloer konden slapen, maar op de 
grotere routes zoals het Annapurna 
Circuit wordt er inmiddels soms 
verrassend veel comfort geboden, met 
moderne badkamers en goede 
bedden. 

Langs de paden dieper in de natuur 
zijn de teahouses echter nog steeds 
zeer eenvoudig, met accommodatie in 
slaapzalen en met ijskoude douches. 
U kunt een teahouse vaak niet van 
tevoren boeken. 

Wie de officiële paden verlaat, zal 
zelf een tent moeten meenemen, al is 
het soms ook mogelijk om te 
overnachten in de uiterst eenvoudige, 
rokerige teahouses die meer door 
herders worden gebruikt dan door 
buitenlandse wandelaars. 

ccommodatie A
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Soms lijkt het wel alsof Nepal speciaal 
is ontworpen als paradijs voor waag-
halzen: aan avontuur geen gebrek, 
met woeste rivieren en de hoogste 
bergen ter wereld. Maar ook voor wie 
een wat rustiger verblijf op het oog 
heeft, heeft het land genoeg te bieden. 
Nepal kent een rijke artistieke cultuur. 
Voor een groot deel komt dit nog tot 
uiting in de traditionele ambachten en 
uitvoerende kunsten, maar modernere 
kunstvormen zijn in opkomst. Het 
resultaat is te aanschouwen bij de vele 
winkeltjes en stalletjes - de bruisende 
bazaars zijn ideaal voor wie op zoek is 
naar exotische souvenirs, of het nu 
gaat om eenvoudige prulletjes of om 
prachtige voorbeelden van het vak-
manschap van de Newars. Ook zijn er 
in en om Kathmandu meer dan genoeg 
mogelijkheden tot ontspanning, van 
luxueuze kuuroorden tot golfbanen 
aan de voet van de Himalaya.

Kunst en cultuur

Bioscopen

Nepalezen zijn filmliefhebbers. Kath-
mandu telt heel wat bioscopen, die 
voornamelijk grote Hollywoodproduc-
ties en Indiase tearjerkers tonen, maar 
ook lokale lowbudgetfilms die beide 
genres proberen te combineren. 
Westerse bezoekers beleven soms 
meer plezier aan de reacties van het 
publiek dan aan wat zich afspeelt op 
het witte doek. QFX (www.qfxcinemas.
com), in de Civil Mall in Sundhara, is 
een moderne bioscoop met meerdere 
zalen met diverse Engelstalige films.

Informeer voor westerse films bij de 
Europese, Amerikaanse en Russische 
culturele centra. De Alliance Françai- 
se (www.alliancefrancaise.org.np) vertoont 
zo nu en dan ook films. Film South 

Asia (www.filmsouthasia.org) organiseert 
elke twee jaar een filmfestival in Kath-
mandu, waarbij de beste documen-
taires uit Zuid-Azië worden getoond.

Musea
Vallei van Kathmandu
National Art Gallery
Durbar Square, Bhaktapur 
Tel. 01-6610004
Dit museum bevindt zich in een vleugel 
van het oude koninklijke paleis. Het 
bezit een prachtige collectie hindoeïs-
tische schilderijen, maar ook heilige 
manuscripten en enkele fraaie 
boeddhistische thangka’s (wo. t/m zo. 
10.00-17.00 uur, ma. 10.00-15.00 
uur; entreegeld, inclusief toegang tot 
het nabijgelegen Houtsnijwerk-
museum en het Koper en brons-
museum op Dattatraya Square, die 
allebei zeer de moeite waard zijn).
National Museum
Chhauni, bij Swayambhunath
www.nationalmuseum.gov.np
Tel. 01-4271478
De grootste en oudste collectie archeo- 
logische relikwieën en folkloristische 
en historische objecten van het land 
wordt hier aardig gepresenteerd; het is 
er vaak rustig (wo. t/m ma. 10.30-
16.00 uur, in de winter tot 15.00 uur; 
entreegeld).
Patan Museum
Durbar Square, Patan
Tel. 01-5521492
www.patanmuseum.gov.np
Het beste museum van Nepal, aan de 
gerestaureerde Mani Narayan Chowk: 
een culturele ervaring die u niet mag 
missen. Nepalese kunst, handwerk en 
religieuze objecten; ook is er een 
tuinrestaurant (dagelijks 10.30-17.30 
uur; entreegeld).

Pokhara
Annapurna Regional Museum
Prithvi Narayan Campus
Tel. 061-521102
Beheerd door het Annapurna 
Conservation Area Project (ACAP). 
Bijzondere collectie vlinders, insecten, 
vogels en geologie (zo. t/m do. 9.00-
17.00 uur, vr. 9.00-12.00 uur; toegang 
gratis).
International Mountain Museum
Ten zuidoosten van Pokhara
Tel. 061-460742
www.internationalmountainmuseum.org
Dit enorme museum is gewijd aan al- 
les wat te maken heeft met de bergen: 
van de ecologie van de hooglanden tot 
de mythe van de yeti. Met een 
klimmuur in de tuin (dagelijks 9.00-
17.00 uur; entreegeld).
Gurkha Museum
Tel 061-541966
Dit museum aan de rand van Pokhara 
presenteert de geschiedenis van de 
beroemde Gurkha-brigade: van de 
eerste confrontatie van het Britse rijk 
met de Gurkha-troepen in de 18e 
eeuw tot het heden (di. t/m do. 8.00-
16.30 uur; entreegeld).

Elders in Nepal
Kapilavastu Museum
Tilaurakot, ten westen van Lumbini
Tel. 076-560128
Oude munten, aardewerk en speel-
goed, daterend van de 7e eeuw v.Chr. 
tot de 4e eeuw n.Chr. (wo. t/m zo. 
10.00-17.00 uur, ma. 10.00-15.00 
uur; entreegeld). 
Lumbini Museum 
Tel. 071-580318
In de Cultural Zone. De collectie omvat 
munten, manuscripten en beelden. 
Ertegenover bevindt zich het Lumbini 
International Research Institute 
(tel: 071-580175) met onderzoeks-
faciliteiten en een collectie van  
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Kunst en cultuur, uitgaan, winKelen, 
buitenactiviteiten en sport

ctiviteiten A
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Alleenreizende vrouwen

Voor alleenreizende vrouwen biedt 
Nepal op zich weinig problemen qua 
veiligheid. Wel is het een conservatief 
land, dus als vrouw dient u gepast 
gekleed te gaan, met een lange(re) 
broek of een rok tot over de knieën. 
Met onthullende kleding trekt u 
onnodig de aandacht en zult u met 
minder respect behandeld worden. In 
sommige gebieden worden blote 
schouders niet op prijs gesteld. 

Alleenreizende vrouwen kunnen 
hier en daar aandacht krijgen en soms 
zelfs enigszins lastiggevallen worden 
door lokale mannen. Dit is in de 
meeste gevallen onschuldig, maar 
wees terughoudend in het aannemen 
van uitnodigingen. In het verleden zijn 
er wel eens buitenlandse vrouwen 
belaagd in afgelegen delen van de 

Vallei van Kathmandu, dus in die 
gebieden kunt u beter niet alleen 
rondlopen. Ook is het voorgekomen 
dat vrouwen die alleen reisden werden 
lastiggevallen door hun gids; kies 
daarom waar mogelijk voor een gids 
die door iemand persoonlijk wordt 
aangeraden. In de bergen en in de 
nationale parken werken ook enkele 
vrouwelijke gidsen; informeer hier ter 
plaatse naar.

Ambassades en consulaten
In Nederland en België
In Nederland vindt u geen ambassade 
van Nepal, wel in Brussel, België.

Consulaat-Generaal van Nepal  
in Nederland
Herengracht 562
1017 CH Amsterdam
Tel. 020-6241530
www.nepal.nl/consulaat

Ambassade van Nepal in België
Brugmannlaan 210
1050 Brussel
Tel. 02-3462658
www.nepalembassy.be

In Nepal
Zowel Nederland als België hebben 
geen ambassade (wel een consulaat)
in Nepal. De dichtsbijzijnde bevoegde 
Nederlandse en Belgische ambassa-
des vindt u in New Delhi, India.

Nederlandse ambassade in India
6/50 F, Shantipath
Chanakyapuri
New Delhi 110021
Tel. (+91) (0)11-24197600
india.nlambassade.org

Belgische ambassade in India
50 N, Shantipath
Chanakyapuri
New Delhi 110021
Tel. (+91) (0)11-42428000
www.diplomatie.be/newdelhi

Consulaat van Nederland in Nepal 
Bakhundole Height, Lalitpur
P.O. Box 1966
Kathmandu
Tel. 01-5523444
www.netherlandsconsulate.org.np

Ereconsulaat van België in Nepal 
Bhagawan Bahal, Thamel
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