
 PATA Norway Chapter

Studierapport: Nepal 29. sep - 5. okt 2013

Posted on October 9, 2013

29 September Oslo-Bangkok-Kathmandu 
Reisen med Thai Airways via Bangkok gikk fint og det var deilig
med et langt stopp i Bangkok for da rakk vi å få fot- og
nakkemassasje. For 200 kroner ble vi massert i over en time og
all hevelse i beina var borte. Vi landet i Kathmandu kl 12:30 og så
var det immigration som tok litt tid, men kl 14 kjørte vi fra
flyplassen. Hotellet lå bare 6 kilometer fra flyplassen men på
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grunn av all trafikken tok kjøreturen 40 minutter!!!! Det bor ca 4
millioner mennesker i Kathmandu og det er svært høy
forurensning bl.a på grunn av all eksosen som bilene slipper ut
og som blir liggende som et lokk over byen. Vi ble møtt av
innehaveren på The Kantipur Temple House som hotellet heter
og fikk servert en nydelig lunch ute i hagen. Så var det innsjekk
og deretter rett ut på sightseeing. Vi kjørte opp til
Swayambhunath eller «Monky Temple» som det også blir kalt
pga alle apene som har tilholdssted der. Dette tempelet er et av
de helligste stedene for buddhister i Kathmandu. Hundene og
kattene som har tilholdssted her er hellige og skal få være i fred.
Guiden vår heter Avis og han anbefalte oss å ikke ta med mat
fordi apene kan voldsomme hvis de ser at det er mat i sikte. På
tur tilbake til hotellet stoppet vi for en hotellvisning på Grand
Hyatt Hotel. Flott hotell, men vi syntes ikke det var verd 5 stjerner
for det var en god del vedlikeholdsarbeid som ikke var ferdigstilt
og hotellet var slitt. Men, rommene var fine. Tilbake på hotellet
fikk vi servert en nydelig buffet og klokken 22 var vi klare for
sengen. Det har vært en lang dag og det skal bli veldig godt å
sove…

30 September Kathmandu og Bhaktapur 
I dag startet vi dagen med deilig frokost på hotellet. Deretter var
det tid for å utforske Kathmandu og Bhaktapur. Det var tidligere 3
kongedømmer i Katmandudalen; Kathmandu, Bhaktapur og
Patan, men i dag er byene vokst sammen til en stor by. Trafikken
var som vanlig kaotisk og det er alle mulige kjøretøyer å se fra
bussen. Trafikkmønsteret er for oss helt ubegripelig og de kjører i
alle mulige retninger. Bhaktapur er slik som Kathmandu var
tidligere. Husene er stort sett bygget i tre og de har beholdt den
gamle stilen. Hele Durbar Square er oppført på UNESCO’s
Heritage Site. Det er palasser og templer i alle størrelser og alle
er bygget i tre og har fantastiske utskjæringer. Fasinerende å se
de erotiske utskjæringene omkranset av bønnehjul og bedende
munker.
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Vi dro fra Bhaktapur til Pashupatinahth som er et hellig sted for
hinduer i Kathmandu og ved elven Bagmati fikk vi se likbrenning.
Dette var en sterk opplevelse og guiden fortalte at det ikke skal
gå mer enn 3-5 timer fra de er død til brenningen finner sted.
Familien og de pårørende har en seremoni ved elven først hvor
de vasker den dødes ben med vann fra elven og deretter blir liket
flyttet til et sted hvor selve brenningen foregår. Vi fikk vite at selve
brenningen tar 12-14 timer. Deretter blir asken kastet i elven.
Familien har sørgetid i 13 dager etter denne seremonien og
sørgefargen er hvit. Bagmati er en hellig elv som renner ut i
Ganges. Vi fikk også se de kjente sudo’s og guiden fortalte at de
røyker pot og er mer eller mindre i en slags rus hele tiden.

Vi dro deretter til Boudhanath som er en av de største stupaene i
verden, og et hellig sted for buddhister i Nepal. Her bor det
mange tibetanske buddhister og vi kunne både høre og se dem
rundt stupaen. Denne stupaen har vært på UNESCO’s
verdensarvliste siden 1979 og er veldig godt bevart. Det er et
imponerende byggverk som er fantastisk dekorert. Jeg må
innrømme at når jeg vandret rundt på taket på dette fantastiske
templet følte jeg at jeg fikk en spesiell energi og det var en utrolig
opplevelse.

Vi har lært mye om buddhismen og hinduismen i dag. Vi spiste
lunch på en takrestaurant med fantastisk utsikt over stupaen.
Etter lunch hadde vi litt tid til egen disposisjon og en liten gutt
kom bort til meg og sa at han ikke ville tigge, men om jeg kunne
kjøpe en skolebok til han? Hvilken bok da spurte jeg? Han skulle
vise meg sa han og dro meg md til en butikk som solgte bøker.
Engelsk-Nepali ordbok som kostet 700 Rupi var det han ville ha,
så jeg kjøpte den til han og han lovte meg at han skulle bli enda
bedre i engelsk. Litt senere gikk vi forbi butikken og da så jeg at
han stod der inne med boken, så jeg ble nok lurt…. I ettertid
tenker jeg på at han egentlig burde vært på skolen og ikke ute og
tigget penger til bøker, og for alt jeg vet var det faren hans som
drev butikken….

Så var det tilbake til hotellet for å skifte for i kveld skulle vi spise 7
retters middag på Krishnarpan. Dette var en fantastisk
opplevelse i helt spesielle omgivelser og denne restauranten kan
VIRKELIG anbefales. .
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01 Oktober Kathmandu til Chitwan 
Vi ble vekket tidlig og etter frokost var vi klare for å forlate
Kathmandu dalen. Vi skulle kjøre langt og hadde på forhånd fått
beskjed om at trafikken i dette landet er uberegnelig og at det er
umulig å vite hvor lang tid det tar å forflytte seg fra ett sted til et
annet. Vi skal til Chitwan og Chitwan Natonal Park, og vi skal
kjøre ca 160 kilometer. Veiene var svingete men sjåføren vår var
fantastisk og det var ingen grunn til bekymring. Vi kjørte langs
Trisuli elven som er veldig populær for bl.a rafting. Etter 7 timer
var vi fremme og kunne sjekke inn på Machan Paradise Lodge.
Deilig lunch og deretter var vi klare for briefing og safari på
elefantryggen. Dette var en veldig spesiell opplevelse. Å sitte så
langt opp fra bakken med fantastisk utsikt, stillheten kun avbrutt
av elefantens konstante behov for å spise gress var helt
fantastisk. Vi så et neshorn med baby og vi kom ganske nære før
hun ga oss beskjed om å trekke oss tilbake (og det gjør man når
beskjeden kommer fra et neshorn), vi så to vakre hjort, mange
fugler, påfugl og selvfølgelig andre elefanter. Bengal tigeren fikk
vi ikke seL Chitwan Natonal Park var den første nasjonalparken
som ble anlagt i Nepal (1973) og parken står på UNESCOS liste
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over bevaringsverdige områder. I denne parken er det 68 arter
ulike pattedyr, 126 ulike fiskesorter, 544 ulike fuglearter, elefanter
og Bengal tiger. Guiden fortalte oss at en voksen elefant spiser
mellom 150 og 180 kilo gress og drikker 120 liter vann hver dag
og at den kan bli 60-70 år. Det finnes ca 500 enhornede neshorn
i Nepal og de blir mellom 40 og 45 år. Bengaltigeren er det kun
135-140 igjen av og de kan bli 18-20 år. Vi fikk også fortalt
historien om Ronaldo, en stor hannelefant som holdt til i
nærheten og som kom på besøk hver gang han var i brunst. De
store hannelefantene er svært farlige og de slapp da en av
hunnene slik at han kunne ta henne med seg inn i jungelen for å
parre seg. Når akten var over kom hun tilbake. Så gikk det 22
måneder før det kom resultater i form av en nydelig liten
elefantbaby.

Vi fikk med oss en nydelig solnedgang før vi dro tilbake til lodgen
og dusjet. Så var det middag og igjen fikk vi servert et nydelig
måltid. Dette landet skuffer aldri når det kommer til mat!
Underholdningen bestod av lokale dansere som kom og danset
rituelle danser og vi dikk selvfølgelig muligheten for å danse
medJ Et par av oss tok et deilig kveldsbad i bassenget før vi
hadde en trivelig nightcap og deretter var det kveld. Frem med
lommelykten for å finne veien til rommet.

02 Oktober Chitwan-Pokhara 
Vi ble vekket kl 06.30 for nå skulle vi på jungelsafari til fots. Vi
besøkte Gharial Concervation Breeding Centre hvor de avlet opp
krokodiller som ble sluppet ut i nasjonalparken når de var 5-6 år
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gamle. Veldig interessant. Så dro vi på kanotur på elven og vi så
krokodiller, neshorn, bøfler og flere fugler. Tilbake på lodgen var
det tid for frokost og så var det avreise for nå skulle vi kjøre 180
km til Pokhora. Veiene er svingete og det kommer sykler, biler og
mopeder i alle retninger. Vi kom til Pokhora kl 16.30 og spiste
lunch på en restaurant som lå helt nede ved vannet. Hadde det
vært klarvær hadde vi hatt fantastisk utsikt opp mot
Annapurnafjellene, men fjellene fikk vi ikke se. Vi måtte med en
liten taubåt for å komme til Fishtail Lodge og vi sjekket inn på
flotte rom. Vi fikk 20 minutter til å dusje og skifte så her var det
bare å være rask. Vi dro sammen inn til byen og endelig var det
tid for litt shopping. Vi møttes for felles middag og spiste nydelig
«MoMo» som er en spesialitet i Nepal.

03 Oktober Pokhara til Bandipur 
Vi spiste deilig frokost og i dag hadde vi det ikke travelt. I
utgangspunktet skulle vi på båttur på Phewa Lake, men i og med
at det regnet droppet vi det og guiden ordnet med hotellvisninger
istedenfor. Vi fikk se 4 svært forskjellige hoteller som skulle ha
ulik standard, men vi konkluderte med at hvis dette var den
generelle standard så var den veldig bra. Så var det tid for
avreise til Bandipur hvor vi skulle overnatte en natt. Bandipur
ligger ca 1400 moh og det var en smal og svingete vei de siste 8
km så på vei opp bestemte jeg meg for å gå ned neste dag. Byen
hadde en stor markedsplass i gammel tid og hit kom kjøpmenn
fra India og Tibet for å bytte/selge varer. På parkeringsplassen
stod det flere jenter som var kledd i nydelige drakter. Jeg trodde
de stod der for å ønske oss velkommen, men de var der for å
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bære bagasjen vår til hotellet for det var ikke lov å kjøre inn i
byen. Det var fascinerende å se hvor sterke de var og jeg tror at
noen av guttene ble litt beklemt over at de ikke skulle ta bagasjen
selv, men de protesterte ikke. Vi sjekket inn på Heritage Hotel
Gaun Ghar (som betyr landsbyhus) er et autentisk hotell hvor de
har bevart alt det gamle inventaret og tatt veldig godt vare på
selve bygningen. Vi spiste nydelig 3 retters lunch og s å var det
tid for litt vandring på egen hånd. Denne lille byen var svært
autentisk og det var interessant å se hvordan menneskene levde
i samme hus som sine husdyr. Om kvelden var det nydelig
middag og så ble det «rorbustemning» med gode historier og
vitser som var litt på kanten. Strømmen var borte så det var
ganske koselig med stearinlys på bordet (og greit var det for da
så jeg ikke flaggermusene før jeg skulle legge meg) J

Bandipur må være et flott utgangspunkt for trekking for her finnes
det mange flotte ruter med ulik vanskelighetsgrad og de er godt
merket forteller guiden oss.
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04 Oktober Bandipur til Kathmandu 
Stod opp 05.30 for avtalen var at alle som skulle gå ned skulle
møte i resepsjonen kl 06.00 Vi gikk 08 kilometer og vi var nede
litt før kl 08.00. Deilig start på dagen, selv om det regnet. Vi
kjøpte frokost (Cola og Marie kjeks i en liten butikk hvor vi traff en
liten jente som var utrolig søt og som «jobbet» der sammen med
moren sin). Busse kom ca 15 minutter etter oss og så var det tid
for å sette kursen mot Kathmandu igjen. Igjen er det svingete
veier i et utrolig vakkert landskap og nå begynner vi å bli vant til
trafikken så det er ikke lenger så skummelt. Vi skulle utforske
Patan i dag og etter en deilig lunch vandret vi rundt blant
buddhistiske templer fra 1000-1100 tallet. Vi besøkte tempelet til
den levende gudinnen Kumari. Denne gudinnen blir valgt når hun
er liten (4-5 år) og lever deretter i dette tempelet til hun blir kvinne
(når hun får sin først menstruasjon). Fra familien er det kun
moren som får bo sammen med henne i tempelet. Hun får
utdanning, men får kun forlate tempelet i forbindelse med
festivaler og seremonier. Vi vandret rundt i gamlebyen og guiden
fortalte oss om bebyggelse, arkitektur og om gamle
markedsplasser.

Så kjørte vi tilbake til Kathmandu og på veien stoppet vi for å få
omvisning på Himalaya Hotel. Flott hotell med veldig flott
beliggenhet.

Deretter sjekket vi inn på Anapurna Hotel for vår siste natt i
Nepal. 45 minutter etter innsjekk skulle vi være klare i
resepsjonen. I kveld skulle vi spise middag sammen med Barat
på en restaurant som han eier. Restauranten heter Bhojan
Grihna og de serverer tradisjonell mat og underveis i måltidet var
det tradisjonell folkedans fra ulike områder i Nepal. Denne
restauranten har stort fokus på miljø og økologisk, kortreist mat.
Vi var tilbake på hotellet ganske tidlig og noen av oss hadde lyst
å sjekke ut nattelivet i nærheten. Vi fant et par interessante
steder, men de fleste stedene stengte kl 01.00 så da var det bare
å rusle tilbake til hotellet.

05 Oktober Kathmandu til Oslo 
Frokost og litt rolig formiddag før avreise til Norge. Noen skulle
videre på reise i Asia eller bare stoppe i Bangkok, men de fleste
av oss skulle hjem. Thai tok oss trygt frem og det er en
fornøyelse å oppleve den gode servicen og nydelige maten om
bord. Ankomst Oslo 06 Oktober kl 07.25 sharp.

Og her er alle sammen :)
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