
 
 

NEPAL 2013,  
LA VALL DE KATHMANDÚ I  

EL PARC NACIONAL DE CHITWAN 
 

Aquest viatge ens permetrà conèixer Kathmandú i les altres ciutats 
monumentals del seu entorn, a més d’un seguit de pobles i temples 
disseminats per la Vall de Kathmandú que estan fora de les rutes 
turístiques més habituals. Aprofundirem en el coneixement de les cultures 
hinduista i budista que impregnen aquest meravellós país. Per rematar el 
viatge, ens arribarem fins el Parc Nacional de Chitwan per tal de fer 
diversos recorreguts per la jungla, on fàcilment podrem veure rinoceronts, 
cocodrils, elefants, cérvols, monos, i per que no algun tigre. 
 
Programa resumit: 
 
Dia 1 - Vol Barcelona - Kathmandú 
  Nit a l’avió. 

 
Dia 2 - Arribada a Kathmandú i trasllat al Hotel Thamel (o similar). 
 Per la tarda podrem conèixer el barri de Thamel, el paradís del “comprador 

compulsiu”, carrers plens de tota mena de botigues d’artesania tradicional 
nepalí i de roba i material de muntanya. 

 
Dia 3 - Dia lliure per Kathmandú.  
 Aprofitarem per agafar un rickshaw (tota una experiència) i visitar el 

centre històric i comercial de Kathmandú. 

 
Dia 4 -  Visita al Temple Budista Swayambhunath (Temple dels monos). 
 Pujarem al Temple dels Monos, un conjunt fascinant i caòtic d’iconografia 

hinduista i budista. La Stupa és una de les joies arquitectòniques de la Vall. 
Des de aquí dalt tindrem unes magnifiques vistes de la ciutat de Kathmandú. 



Dia 5 - Visita a Durbar Square de Kathmandú. 
 Visitarem el centre històric de la ciutat: Durbar Square, plena d’antics 
palaus i temples. Una mostra espectacular de l’arquitectura tradicional 
newar.  

 

Dia 6 - Visita al Temple Hinduista de Pashupatinath. 
 Pashupatinath és el principal temple hinduista del Nepal, situat al costat del 

sagrat riu Bagmati. També és el lloc on incineren als seus morts. La seva 
visita no ens deixarà indiferents. 

 

Dia 7 - Visita al Temple Budista de Bodhnath. 
 Visita  al Temple Budista de Bodhnath on ens barrejarem amb els 

centenars de peregrins que cada dia i a tot hora, es concentren per donar 
les voltes rituals a aquesta espectacular Stupa. Aquest és el lloc de trobada 
de la majoria de refugiats tibetans. 

 

Dia 8 - Visita a la ciutat monumental de Patan. 
 Antigament era una ciutat-estat independent, ara és gairebé un barri de 

Kathmandú, tot i així és de visita obligada, ja que la plaça Durbar de Patán 
té la millor col·lecció de temples i palaus de tot Nepal.  

 

Dia 9 - Visita a la ciutat monumental de Bhaktapur. 
 Bhaktapur també era una ciutat-estat medieval, no sols té una plaça 

monumental, si no tres, totes elles plenes de temples que son part de 
l’arquitectura religiosa més sublim del país. 

 

Dia 10 - Visita al Temple Hinduista de Dakshinkali. 
 Està dedicat a la deesa Kali, la manifestació més sanguinària de Parvati, 

esposa de Siva. Els fidels porten al temple tot tipus d’animals que son 
sacrificats pels sacerdots. Acabat el sacrifici, s’esquarteren i es fa una 
rostida campestre. 

 

Dia 11 - Trasllat al poblet de Nagarkot, vistes sobre l’Himalaia. 
 Nit en hotel a Nagarkot. 

Nagarkot és possiblement un dels millors llocs per contemplar còmodament 
l’Himàlaia. Un lloc tranquil en mig de la muntanya i amb molt bones vistes. 
  

Dia 12 - Sortida de sol amb vistes sobre l’Himalaia. Visita Temple 
Hinduista de Changu Narayan, tornada a Kathmandú 

 Després de matinar per veure la sortida de sol sobre els Himàlaies, ens 
traslladarem fins el Temple de Changu Narayan, un important temple 
hinduista dedicat a Visnú. El seu pati està decorat amb estàtues molt 
antigues de Garuda i altres símbols visnuïtes. 

 

Dia 13 - Visita al Temple Hinduista de Budhanilkantha. 
 Budhanilkantha té un encant especial, està fora de les rutes turístiques i té 

un ambient místic gairebé únic. L’escultura de Visnú com a Narayan és una 
de les més impressionants de tot el Nepal. 

 

Dia 14 - Visita Temple Hinduista de Gokarna Mahadev 
 Està situat a tocar del sagrat riu Bagmati, en un lloc molt tranquil, i és una 

excel·lent mostra d’arquitectura newar. Les seves escultures son un catàleg 
de divinitats hindús. 



Dia 15 - Visita Ciutat Medieval de Bungamati 
Tranquil·la i clàssica ciutat medieval. Passejar pels seus carrers i admirar 
els seus artesans tallant la fusta, ens traslladarà a altres temps. 
 

Dia 16 -  Trobada amb el grup de trekking.  
 
Dia 17 -  Dia lliure per Kathmandú. 
 
Dia 18 - Matí:  Trasllat Kathmandú – Parc Nacional de Chitwan                      

Hotel Green Mansions Resort.  
Tarde: Treking per la jungla, a la recerca del Rinoceront 

 Al matí ens traslladarem per carretera fins la plana del Terai, al sud del 
Nepal, on hi ha el Parc Nacional de Chitwan, una reserva de fauna increïble. 
Ens instal·larem al Hotel Green Mansions Resort, a tocar de la jungla i des 
de on sentirem tots els seus sons. Després de dinar farem un curt trek per 
la jungla per veure fauna “en viu i en directe”. 

 

Dia 19 - Matí:  Canoa pel riu Rapti 
 Tarde: Safari amb elefant 
 Pel matí ens acostarem fins el riu Rapti, on pujarem a les canoes i farem un 

recorregut per observar de ben a prop la rica fauna del riu, especialment 
cocodrils i aus aquàtiques. A la tarda farem un recorregut per la jungla amb 
una perspectiva diferent: des de dalt d’un elefant. Tota una experiència. 

 

Dia 20 - Trasllat fins a Kathmandú. 
 Al matí farem el recorregut de tornada fins a Kathmandú. Tarda lliure. 

 
Dia 21 -  Dia lliure per Kathmandú 
 Dia per repetir alguna de les visites que més ens hagin agradat, ara al nostre ritme. 
  

Dia 22 -  Vol de tornada a Barcelona. 
 Matí pels últims detalls i compres. Tarda trasllat a l’aeroport. 

 
Dia 23 -  Arribada a Barcelona. 
 

 
 
 



AQUEST PROGRAMA INCLOU: 
- Trasllats aeroport – hotel – aeroport en vehicle privat. 
- 17 nits a Kathmandu (Hotel Thamel o similar) en regim AD 
- 1 nit en Hotel a Nagarkot en regim AD 
- Visites del programa per la Vall de Kathmandú amb transport privat. 
- 12 dies de guia de parla castellana 
- Transport en vehicle privat Kathmandú – Chitwan – Kathmandú 
- Paquet de 2 nits al P.N. Chitwan, Green Mansions Resort (treking, 

canoa i safari amb elefant) 
- Assegurança de viatge. 
 

AQUEST PROGRAMA NO INCLOU: 
- Els dinars i sopars a les ciutats. 
- Qualsevol “extra” als hotels (telèfon, internet, begudes, ...). 
- Visat d’entrada al Nepal (40 USA $) 
- Propines 
- Qualsevol cosa no especificada com a “inclosa”. 

 
REQUERIMENTS: 

- Passaport amb un mínim de sis mesos de validesa. 
- El visat es pot treure a l’arribada a l’aeroport. 
- Calen dues fotografies mida carnet pel visat. 

 
PRESSUPOST: 
Aquest viatge tindrà un pressupost aprox. de 2.800 €, que es corresponen a: 

- bitllets d’avió       aprox.      1.000 €  (per confirmar) 
- despeses viatge al Nepal    1,740 € 
- assegurança viatge        60 € 
- visat d’entrada al Nepal       40  $ USA  aprox. 

 
DATES: 
Sortida: 08 – novembre -  2013 
Tornada: 30 - novembre –  2013 
 
Més informació a: ismael.arnes@gmail.com  o al tf. 689 980 280 
 

 


