


AT REJSE MED BRENDERUP HØJSKOLE

er noget ganske særligt. Skolen har 
tradition for at arrangere indholdsrige 
kulturmøder og anderledes oplevelser 
til fjerne egne af verden, bygget op om-
kring de mange personlige venskaber, 
som gennem årene er opstået på baggr-
und af skolens mellemfolkelige arbejde. 

Brenderup Højskole er medlem af rejse-
garantifonden, reg.nr. 1377

Som teknisk arrangør har vi valgt Social 
Tours.

Deltagerantal:
Min. 12 kursister

Rejseleder:
Liselotte Jakobsen og Ole Dedenroth,  
højskoleforstander, som har rejst i Nepal
igennem 25 år.

Rejsekursus til Nepal 
På denne rejse skal vi opleve Nepals 
rige kulturarv indefra. Vi starter og slut-
ter i Kathmandu, hvor vi skal opleve 
attraktioner og storbyliv. Men kernen i  
Brenderup Højskoles kulturrejse til 
Nepal består af et trek ind i Helambu-
regionen, stik nord-øst for Kathmandu 
Valley.
Nepal er et farverigt etnisk kludetæppe, 
og mødet med landets kulturarv er rigt 
på facetter og modsætninger. Vi skal 
besøge Newarerne, Sherpaerne, Brah-
minerne, Chettierne og Thamangserne. 
Først og fremmest er vores møde dog 
med Yolmofolket der bor i Helambu-
dalen. 

Her skal vi opleve traditionelle skikke, 
kogekunst, arkitektur, buddisme og 
shamanisme. 
Nepal ligger mellem Indien og Kina og 
er et af de lande, der rent faktisk vokser 
hvert år, i det bjergene bliver højere pga 
kontinentalpladeforskydning.
Vi lægger ud med sightseeing og 
undervisning i Kathmandu. Her bor vi 
lige i hjertet af Boudhanat på et kloster-
hotel. Området er Tibetansk 
buddhistisk og bliver vores base i de 
første dage. Derefter tager vi på et ni 
dages kulturtrek i Helamburegionen. 
Undervejs bor vi et par dage i 
bjerglandsbyen Sermathang.

Mere info og tilmelding på www.brenderuphojskole.com



LØRDAG
Rejsedag. Der oplyses senere om selskab 
og tidspunkt.

SØNDAG - TIRSDAG
Vi er i Kathmandu. Der vil være under-
visning om Nepal - landet, kulturen, 
religionen og historien, samt sightseeing 
og fritid i byen

ONSDAG 
Vi tager til tempelbyen Bakthapur hvor vi 
overnatter.

TORSDAG - FREDAG
Vi kører videre til Sermanthang, hvor Høj-
skolen ligger. Her sover vi 2 dage og får 
undervisning og mange andre oplevelser.

LØRDAG _ TORSDAG
Trekking til den smukke sherpalandsby Tar-
keyghyang. Eftermiddagen går blandt an-
det med at besøge byens Gompa. 
Overnatning. 
4 - 5 timers vandring via Melamchifloden til 
Melamchihyang. 
Overnatning.
VI begiver os ud på en fem timers rute 
op til trekkets højeste punkt, højdedraget 
ved Tharepati, hvorfra udsigten over Lang-
tangbjergene er helt fænomenal.
Overnatning
Videre ad en af Nepals få nord-sydgående 
bjergrygge til landsbyen Kutumsang. Den 
byder på fantastiske udsigter over de 
forudgående dages trekkingruter. 
Overnatning.

Vi fortsætter mod landsbyen Chisopani, 
som ligger med udsigt over dalen. 
Overnatning.
Dagens rute går langs kanten af Kathman-
du Valley til Sundarialt, hvor vi slutter vores 
vandretur. Her holder Pasang med en bus 
og kører os til byen, hvor et dejligt varmt 
bad venter. 

FREDAG
Dagen er til fri diposition. Der er mange 
tilbud. Massage, god mad, og så kan der 
købes alt, hvad man ønsker. Denne dag 
sørger deltagerne selv for frokost. 
Om aftenen er der afskedmiddag med Ne-
pal, vores nye venner og vores tur. 

LØRDAG
Formiddagen er til fri disposition indtil vi 
skal af sted mod lufthavnen.

Undervejs på turen vil vi have en flok gode 
sherpaer til at bære forsyninger og 
oppakninger. Du skal regne med selv at 
bære en lille taske (rygsæk) der kun skal 
kunne indeholde, hvad du vil få brug for i 
løbet at dagen. 

Dette er et foreløbigt program og det kan 
ændres (altid til det bedre) 

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ  WWW.BRENDERUPHOJSKOLE.COM

TID: 13. - 28. oktober 2018
PRIS: 18.950 Kr. 

Prisen inkluderer:  Flyrejse incl. skatter. 
Visum til Nepal. Kost og logi i Nepal. Transport i Nepal, 
entréer, rejseleder og lokale guider.Der er selvbetalt frokost på to fridage.

Program 




