To nejlepší z Nepálu + NÁRODNÍ PARK CHITWAN (letecky z Prahy)
16.10. - 26.10. 2020

73 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27343/

Průvodkyně:

Petra Bujoková

Specialista:

Veronika Bendová, +420 608 859 987, bendova@radynacestu.cz

Kam za poznáním, exotikou i dobrodružstvím? Zkuste Nepál… S průvodcem, který se opravdu vyzná, objevíte podhůří
Himalájí jako nikdo jiný. Projdete se tajemným Údolím Káthmándú, východ slunce nad horskými velikány, pohled na
Annapurnu i národní park Chitwan vás ohromí. A ještě nakouknete pod pokličku místní kuchyně. Poznávejte s
odvahou a dopřejte si nepálské zážitky z první ruky!

Na co se můžete těšit
přelety nad nejvyššími horami světa
mystické buddhistické a hinduistické chrámy
nespoutaná divočina NP Chitwan (UNESCO)
projížďka džunglí na slonech
pobyt v klášteře a povídání s mnichy

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Káthmándú a zpět včetně letištních tax (s jedním přestupem v Dauhá)
kabinové a odbavované zavazadlo dle pravidel pro přepravu zavazadel
jednosměrná letenka Káthmándú – Pokhara včetně letištních tax
doprava během celého zájezdu
8x ubytování (3x Káthmándú, 1x Namobuddha, 2x Chitwan, 2x Pokhara)
8x snídani
1x nepálská večeře s živou kulturní show
český průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)
místní průvodce
výlety a vstupy dle programu (plavba po jezeře Fewa, jízda na slonech, oběd v Chitwanu, vyhlídková jízda v Pokhaře a další
aktivity)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
vyřízení víz do Nepálu, platba 25 USD při příletu na letišti
obědy a večeře s výjimkou v Chitwanu (je uvedeno v ceně zahrnuje), nápoje a další výdaje osobní povahy
příplatek za jednolůžkový pokoj: 7 500,00 Kč

Kde budete ubytováni?
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Jak je to s jídlem?
snídaně v hotelích jsou podávány formou kontinentálního buffetu

Cestovní pojištění
EASY
48 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
80 Kč / den / osoba + STORNO 300 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Vstupné
Let: Annapurna
Dospělý: 9 450,00 Kč
Let: Mount Everest
Dospělý: 5 940,00 Kč
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Co vše zažijete: den po dni
Pátek 16. října: Odlet z Prahy s jedním přestupem, pravděpodobně v Kataru.

Sobota 17. října: Přílet do Nepálu a ubytování v Káthmándú.
Po příletu na letiště v Káthmándú přejezd na hotel v Káthmándú, kde se seznámíme s programem našeho pobytu a poté nás bude
čekat odpočinek.

Neděle 18. října: Dnes nás čeká prohlídka Údolí Káthmándú a večer přejezd do Namobuddhy na ubytování v klášteře.
Po snídani se vypravíme na celodenní prohlídku Údolí Káthmándú, které je hlavním náboženským a kulturním centrem země.
Nejprve zhlédneme největší kulovou stúpu v Nepálu Boudhanath.
Poté, co si prohlédneme toto starobylé buddhistické poutní místo, se přesuneme do Pashupatinathu. Pashupatinath je jeden z
nejsvatějších chrámů hinduistických božstev. Chrám se nachází uprostřed zeleného lesa na břehu řeky Bagmati, ve které
hinduisté spalují své zesnulé. Má zlatou střechu, stříbrné dveře a je postaven ve stylu pagody.
Odpoledne nás ještě čeká prohlídka náměstí Bhaktapur Durbar, které každého okouzlí mnoha krásnými chrámy a paláci.
Budeme mít možnost obdivovat nádhernou architekturu 15. století. Uvidíte zlaté brány, dřevěný palác, chrám Batsala, chrám Shiva,
Národní galerii a mnoho dalších staveb.
Po prohlídce se přesuneme do Namobuddhy na ubytování v klášteře. Čeká nás jednoduchá večeře servírovaná mnichy a poté
budete mít možnost si s nimi popovídat a dozvědět se vše o životě v klášteře.
Fakultativně: Let Mount Everest – fantastický pohled na Mount Everest a mnoho dalších gigantických hor (let v ranních hodinách,
délka trvání cca 1 hodina, v případě neuskutečnění letu z důvodu špatného počasí se vrací 100 % zaplacené částky)

Pondělí 19. října: Po snídani odlet z Káthmándú do Pokhary, ubytování a návštěva místního trhu.
Po ranním probuzení se vypravíme na krátkou procházku kolem kláštera a poté bude následovat účast na ranní modlitbě.
Následovat bude snídaně, přejezd na letiště v Káthmándú a odlet do Pokhary. Tento velmi malebný let potrvá asi 28 minut. Po
příletu nás transfer zaveze do hotelu v Pokhaře.
Po odpočinku na hotelu se večer vydáme na místní trh a projdeme se kolem krásného jezera.

Úterý 20. října: Uvidíme nezapomenutelný východ slunce na Sarangkotu, navštívíme Stúpu míru a na konec si
prohlédneme město Pokharu.
Sarangkot je nádherné místo v kopcovité krajině, které se tyčí nad městem Pokhara. Naskytne se nám nezapomenutelná
podívaná na východ slunce. Po návratu ze Sarangkotu se nasnídáme v hotelu a přemístíme se ke krásné kopuli ve tvaru Buddha
stúpy, která se nachází na vrcholu kopce u jezer Fewa, a odkud se nám otevře nádherný výhled na hory.
V odpoledních hodinách nás čeká prohlídka samotné Pokhary, která je známá jako město jezer a je druhým největším městem
Nepálu. Nejznámější památkou města je chrám Barahi, který se nachází uprostřed jezera, ve kterém se odráží sněhové hory. Toto
nádherné mystické místo, ze kterého budete mít jedinečný výhled na Annapurnu, si jistě budete pamatovat celý svůj život.
Fakultativně: Let Annapurna základní tábor – let helikoptérou do základního táboru Annapurny je nezapomenutelný zážitek (v
případě neuskutečnění letu z důvodu špatného počasí se vrací 100 % zaplacené částky)

Středa 21. října: Přejezd z Pokhary do Národního parku Chitwan, který je zařazen mezi památky UNESCO a kde se
vyskytuje obrovské množství divokých zvířat.
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Po snídani nás čeká pětihodinový přejezd do národního parku Chitwan, kde na nás bude čekat seznámení s programem a společná
večeře.

Čtvrtek 22. října: Zažijeme celodenní výlet do národního parku Chitwan a jízdu na slonech.
Dnešní den strávíme v národním parku Chitwan, který se nachází v podhůří Himalájí a kde žije ohrožená populace nosorožce
indického a tygra bengálského. Zažijeme projížďku na slonech v džungli, kanoistiku, uvidíme různé druhy zvířat jako jsou jeleni
nebo krokodýli a budeme moci obdivovat rozmanitou krásu zdejší flóry a fauny. Čeká nás také návštěva vesnice, kde se
seznámíme s kulturou Tharu, která obývá západní Nepál.
V ceně zájezdu je během pobytu v Chitwanu zahrnuta plná penze v hotelu (výběr z kontinentálního, nepálského a čínského jídla).

Pátek 23. října: Ráno procházka džunglí a poté přejezd na ubytování v Káthmándú.
Za svítání se vydáme na procházku džunglí, která nás zavede za přírodními krásami a budeme mít možnost pozorovat ptáky a
divokou zvěř. Po snídani pojedeme do Káthmándú. Tato cesta potrvá šest hodin a pojedeme krásným údolím, přes kopce a
okolo řeky. Po cestě se zastavíme na oběd.
Příjezd do Káthmándú ve večerních hodinách a ubytování.

Sobota 24. října: Poklidný den s dopoledním odpočinkem, kurz vaření nepálského jídla a trh pro nákup suvenýrů.
Po mnoha hektických dnech si dnes dopřejeme poklidné ráno s dobrou snídaní a dopoledním odpočinkem. Poté se vydáme na
půldenní kurz vaření nepálského jídla.
Naučíme se, jak se vaří například rýže, čočka, curry, nakládané okurky a jiné. A na závěr spořádáme to, co jsme si sami uvařili.
Určitě zažijeme spoustu legrace, pořádně se najíme a hlavně budeme moci prožít den s místními lidmi a mnohého se od nich naučit.
V podvečer pak můžete vyrazit na nákupy suvenýrů, zajít si na trh v Thamelu nebo si odpočinout v Garden of Dreams… to už bude
záležet jen a jen na vás :)
Večer nás čeká ještě poslední společná večeře s kulturním představením (v ceně zájezdu).

Neděle 25. října: Odlet do Prahy přes Katar.
Odlet dle letového řádu z Káthmándú do Dauhá v Kataru, přestup na let do Prahy.

Pondělí 26. října: Dle letového řádu přílet do Prahy.
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