Nepālas Himalaju piedzīvojumu ekspedīcija
Naya Kang trek

(Langtang+Kangja La 5106m) 26.04.– 20.05.2022

25 dienas/ 10 dalībnieki/ 1 pavadonis

Kathmandu, Shivapuri iesildošais treks, Langtang, Kangja La 5106m.,
iespēja pietuvoties Naya Kanga Peak 5145m., Kathmandu

Tu izlido 26.04.2022 no Rīgas
ar Turkish airlines vai Qatar
Airways.
Es pats sagaidu Jūs Nepālā.
Ierašanās 27.04. līdz 11.00
Ekspedīcija beidzas 19.05.
Kathmandu.
Ātrākā izlidošana uz Latviju ir
20.05.
Tev būs Nepālas vīza 30
dienas no 27.04.-26.05.2022
un vari izlemt lidot uz Latviju
vai vēl pabaudīt Nepālu, kas
ir tā vērts.

Naya Kang treka norise:

27.04. ielidojiet Kathmandu/ Nepāla;
28.04. Kathmandu – atļaujas, stupas,
gatavošanās iesildošajam trekam;
29.04.-1.05. Svivapuri trek (līdz
2900mvjl.) testējam sevi un inventāru;
2.05. Kathmandu pārgrupēšanās uz
Naya Kang treku;
3.05. Ar sabiedrisko busu uz Dhunche;
4.05.-16.05. Langtang treks un Kangja
La ekspedīcijas tipa treks ar
nakšķošanu un ēst gatavošanu
(6-7 naktis);
17.05. Dodamies atpakaļ uz
Kathmandu;
18,19.05. Kathmandu tempļi, kultūra un
vietējās noskaņas uzsūkšana;
20.05. Lidojam atpakaļ uz Latviju.

Naya Kang treka tehniskie parametri:

* Max augstums Kangja La/ pāreja
5106 mvjl.
* Nakšņošana un ēšana 50% tea
house&lodges un 50% teltīs ar pašu
gatavotām ēdienreizēm uz prīmusa
* Max nesamais svars līdz 15 kg
* Pirms treka notiks iesildošais 3dienu
treks Shivapuri nacionālajā parkā
* Treka ilgums 15 dienas
* Uzturēšanās Kathmandu 5 dienas
* Grupas lielums līdz 10 dalībnieki
* Vīzas ilgums 30 dienas (tiek kārtota
pēc ielidošanas Kathmandu)

*Nepālas Himalaju ekspedīcijas izmaksas = rēķins 1800 eiro no Sense of Team Adventure

(specifiskais
inventārs/gāze, pavadonis, programmas rāmja turēšana, vietējo apstākļu un kultūras ABC, trekkinga
atļaujas trekos, vietējais gids, sabiedriskā autobusa vai džipa izdevumi). Papildus izmaksas – avio RīgaKathmandu-Rīga, trekinga un Kathmandu izmaksas – ēšana, dzīvošana (15-25 eiro diena, VISA, atkarīgs
no vēriena), transports, apdrošināšana kalnu pārgājienam līdz 5200 mvjl. Viss kopā ap 3000-3700 eiro.

*Pirms ekspedīcijas Tu saņemsi detalizētu līdzi ņemamo lietu un inventāra sarakstu; Sense of Team atlaidi

veikalos Virsotne -22% un Ceļotājs -25% inventāra iegādei. Pāris mēnešus pirms treka notiks grupas tikšanās,
lai dodoties piedzīvojumā, mēs jau pazītu viens otru un zinātu, ko vēlamies iegūt no tikšanās ar Himalajiem!

*Sense of Team strādā ar piedzīvojumu terapijas pieeju, lai veicinātu individuālo izaugsmi un labjūtību. Mēs
esam Adventure Therapy Latvija domubiedru grupas dalīborganizācija. Tāpēc mūsu nolūks ir skaidri un
nepārprotami izrunāt piedzīvojumu ekspedīciju norisi ar dalībniekiem, lai izvairītos no pārpratumiem vai
pārsteigumiem ekspedīcijas norises laikā, tāpēc Tev ir jābūt gatavam:
# agri celties un vēlu iet gulēt, būt gataviem garām aktīvām dienām (līdz pat 8 stundām);
# ierobežotam komfortam – pa laikam iztikt bez siltas dušas, civilizētas tualetes un plašas ēdienu izvēles;
# nelietot alkohols trekinga laikā (arī alu);
# visu ko ienesīsi kalnos no civilizācijas, iznesīsi arī ārā uz civilizāciju;
# būsi gatavs dalīties ar personisko pieredzi (ja būsi gatavs) un uzzināt vairāk par sevi aktivitāšu laikā.

*Es, Valdis Vanags, būšu Tavs pavadonis pilsētā un kalnos. Vairāk par Nepālu un mani

www.nepalashimalaji.lv Sazinies ar mani 29226470 vai valdis.vanags@senseofteam.lv

