Dagsprogram - Nepal under
huden
Dag 1: Afrejse fra Danmark til Katmandu
Dag 2: Ankomst til Nepal

Dagen bruges til at lande og indkvarterer sig på Gamcha, der er vores gæstehus i bjergene. I bruger dagen
til at lære de andre og stedet bedre at kende.
Dag 3: Gamcha introduktion og vandring

Formiddagen bruges på Gamcha, hvor I får den første introduktion til Nepals historie, kultur, skikke og
traditioner. Undervisningen foregår i dialog form, hvor I deltager aktivt. Det overordnede formål med jeres
introduktionsforløb er at give jer en solid forståelse af, hvordan Nepal fungerer, hvilket i sidste ende giver
jer større indsigt og et bedre ophold i landet.
Om eftermiddagen skal I på en lille vandretur tilden lokale landsby, hvor I besøger skolen og det lokale
tempel.
Dag 4: Gamcha introduktion og vandring

Om formiddagen hører I videre om Nepals skikke og traditioner, og om eftermiddagen pakker vi en lille
rygsæk og skal på en vandretur der inkludere overnatning på et guesthouse med udsigt over den smukke
Katmandu-dal.
Dag 5: Tempel vandring

På dagens vandretur hører I mere om religion og I besøger templer, der giver jer indblik i religionens
betydning i nutidens Nepal. I er tilbage på Gamcha om eftermiddagen.
Dag 6: Gamcha introduktion

Dagen er afsat til ren undervisning, men sidst på dagen er der tid til at give en hånd med på Gamcha.
Dag 7: Vandring

På dagens vandretur skal I bla. besøge Bhaktabur (de hengivnes by) den mest velbevarede af Nepals tre
gamle kongebyer. Her skal vi se byens berømte Nyatapola tempel, den onde dæmon Bhairab Naths tempel
og den berømte pottemager plads. Om eftermiddagen besøger I en lille isfabrik, hvor I skal høre om
isproduktion.
Dag 8: Katmandu

Dagens program indeholder besøg i hovedstaden Katmandu og på tilbagevejen til vores guesthous
besøger vi en lille filtfabrik, der er startet af to nepalesiske kvinder.
Dag 9: Keramik besøg

I besøger en keramikfabrik og høre om traditionen for produktion af lertøj.
Dag 10: Katmandu University og den danske ambassade

Dagens program indeholder besøg på Katmandu University, hvor I skal høre om uddannelsessystemet i
Nepal. Om eftermiddagen besøger i den danske ambassade i Katmandu.
Dag 11-14: Bhotekoshi, tæt på grænsen til Tibet

Vi skal tidligt op og på 4-dages tur rundt i området tæt ved den tibetanske grænse. Her skal vi opleve smuk
natur og der er mulighed for både bungy jump, rafting på de vilde floder og bade i de varme kilder.
Dag 15: Gamcha

Dagen er afsat til afslapning og undervisning.

Dag 16-30: Pokhara, Nayapul, Ghorepani, Ghandruk, Phedi, Chitwan nationalparken, Katmandu

De næste to uger skal I på rejse gennem Nepal. I begynder jeres rejse med at tage til Pokhara, der ligger i
lavlandet og derved er varmere end i Katmandu og på Gamcha. Det giver god anledning til at høre mere om
Nepals geografi. Turen vil være en god kombination af vandring, fysisk aktiviteter som fx rafting,
paragliding og klatring (frivilligt) og kulturelle oplevelser med besøg i templer, underjordiske grotter, og
store naturoplevelser, som fx vandfald, floder, frodig regnskov og så de smukke Himalaya-bjerge.
Dag 31: Gamcha afslutning

Dagen er afsat til ren undervisning og afslutning på jeres studieforløb. I skal desuden mere konkret
forberedes på jeres ophold som frivillig, hvor I får en række praktiske informationer om det sted I skal være
frivillig.
Forud for rejsen foreligger der et detaljeret program.

Prisinformation
Rejsens pris inkluderer

- Indkvartering på turistklassehotel
- morgenmad alle dage, herudover langt de fleste måltider
- lokal specialguide på hele rejsen
- alt landtransport
- de i programmet nævnte punkter og evt. entréer

Prisen inkluderer ikke

- Fly til og fra Kathmandu. Såsnart vi ved om du skal arbejde frivilligt i Nepal og i givet fald skal hjem fra
Katmandu (eller anden destination) giver vi dig tilbud på bedste og billigste flyforbindelse. Du skal
beregne ca. 6-7000 kr for flyet.
- tilslutningsfly fra Aalborg eller Billund 850,- pr. person t/r - oplyses ved bestilling

Frivilligt arbejde
Forberedelse til frivilligt arbejde

Studieopholdet er et skræddersyet program, som giver dig redskaber til dit arbejde som frivillig og
giver dig indsigt i Nepals skikke og traditioner. Programmet indeholder en kombination af
undervisning, udflugter og oplevelser. Studieopholdet giver dig en:

- blød landing og opbygger dit netværk af andre frivillige i Nepal - inden du skal ud og bo og arbejde
lokalt
- god introduktion til den lokale kultur, skikke og traditioner
Frivilligt arbejde

Efter en måneds studieophold og rejse rundt i Nepal er der mulighed for at vælge at arbejde frivilligt
arbejde i en måned eller mere.
Hvad kan du arbejde med?
I Nepal kan du arbejde frivilligt på en skole, på et børnehjem eller hvis du har specifikke ønsker så
undersøger vi, hvad der kan lade sig gøre. Mange steder tales der ikke engelsk og her kan du med dine
engelskkundskaber hjælpe til. Men du kan i dit arbejde på en lokal skole også lærer børnene om din del
af verden og tilføre dem en forståelse for at verden er stor og forskellig.
På de nepalesiske børnehjem er der behov for undervisning og lektiehjælp, og igen er der her stort
behov for især engelskundervisning. Men ellers sætter dine kreative evner ingen grænser for, hvad du
kan lave med børnene der typisk er op til 15 år.
Bliver du tilknyttet en lokal skole bliver du underviser i engelsk i flere klasser, og da niveauet er lavt er
det vigtigste at du taler engelsk med børnene og lærer dem at bruge sproget. Det samme gælder på
børnehjem.
I Nepal er der eksamen i marts og sommerferien begynder i maj, hvor der typisk vil være sommerklasser
du kan undervise i.
Hvor meget skal jeg arbejde?
Som udgangspunkt arbejder du fem dage om ugen , typisk 4-5 timer om dagen. I weekenden har du fri.
Men arbejdsbyrden kan du i stort omfang være med til at bestemme og kan variere fra sted til sted.
Du bor privat
Under dit ophold som frivillig bor du typisk på hos en værtsfamilie, og det betyder, at du bliver en del af
lokalsamfundet. Du kan enten bo i Katmandu eller i en mindre landsby, hvor du hurtigt vil blive en del af
landsbyfællesskabet.
Det officielle sprog er nepali, der er et sprog, der ligger meget fjernt for danskere, men det er ikke svært
at skabe et basalt udgangspunkt for at kommunikere. Generelt er engelsk ikke udbredt, men der vil
være en hos din familie og på arbejdet, som kan noget engelsk.
Fritiden
I din fritid har du mulighed for på egen hånd eller med andre fra dit studieophold, at udforske Nepal.
Der er store muligheder for at vandre og nyde det fantastiske natur.
Under hele opholdet har I mulighed for at komme i kontakt med vores kontaktperson i Nepal, der kan
hjælpe, hvis du mener der er ting, der ikke fungerer.
Praktiske oplysninger
Visum:

Der kræves visum til denne rejse. Visum fås ved ankomst. Forud for rejsen får du nærmere besked om
visumprocedure.

