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Kære kollegaer!

I inviteres til en spændende, eksklusiv tur til Nepal 
for psykologer, læger, socialrådgivere mm, der arbej-
der med sundheds- og livsstilsproblematikker.
Vi skal opleve en gammel kultur i Nepal i områder 
omkring Kathmandu. Vi vil høre spændende foredrag 
om hinduisme, buddhisme (som danner udgangs-
punkt for moderne mindfulness) og arbejde med 
meditation, yoga, ajurveda – et 5000 år gammelt 
sundhedssystem, der stræber efter balancer i krop og 
sind. Faglig inspiration til vores daglige arbejde vil 
være i fokus på turen. Vi skal besøge gamle templer, 
stupaer og et kloster i nærheden af det retræte vi 
skal bo på i det smukke landsby ikke langt fra Kath-
mandu. Vi vil tage en let vandring gennem det klassi-
ske nepalesiske agerland og terrassemarker med 
smukke udsigter over den storslåede Himalaya: Lang-
tang, Gaurishankar, Dorje Lhakpa og fornemme livet i 
bjergene. 

Undervejs får vi flere spændende foredrag om øster-
landsk filosofi, religion og livsstil, der kendetegnes 
ved ro og tolerance. Vi får mulighed for at tale med 
praktiserende buddhistiske munke samt deltage i 
foredrag ved en ajurvedisk læge. Det gamle sund-
hedssystem kan give os mange gode inspirationer til 
et sundt liv uden stress.

De sidste dage vil vi holde en workshop, hvor vi sam-
ler op på vores erfaringer, indtryk og inspiration fra 
turen. Vi vil have mange uformelle drøftelser og 
udvekslinger under hele turen. I inviteres til at bidra-
ge med et lille oplæg fra jeres praksis og dele jeres 
viden om mindfulness, meditation, yoga og andre 
inspirationer. Ægtefæller og andre medfølgende er 
velkomne. Vandringen er let og overkommelig for de 
fleste. 

I samarbejde med Kipling Travel har vi tilrette-
lagt følgende program:

1. dag: København - Kathmandu
Fra København mod Kathmandu.

2. dag: Ankomst til Kathmandu
Ved ankomsten til Kathmandu er der modtagelse i 
lufthavnen, hvorefter der køres gennem Kathmandus 
gader til vores hotel. Rejsens transporter vil foregå i 
privat bil med chauffør. I Bardia vil vi dog have sel-
skab af andre rejsende på game drives og lignende 
udflugter. 

Overnatning på Hotel Vajra, et vidunderligt sted, en 
grøn lille oase bygget i klassisk newarstil og langt fra 
Kathmandus travle turismecentrum. 

Livsstil set ud fra et nepalesisk perspektiv
Kultur- og studierejse til Nepal for psykologer, psykiatere og andre faggrupper 
med fokus på håndtering af stressrelaterede problemstillinger.
4. oktober -15. oktober 2015.
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3. dag: Kathmandus fascinerende oplevelser
Leder man efter en by, hvor Østens mystik er hver-
dag, må Kathmandu komme ind på en klar førsteplads 
– byen er ganske simpelt et herligt angreb på alle 
sanser. De snævre gader og gyder, basarer, klostre 
og templer, gadehandlere og pilgrimme udgør tilsam-
men hele Asiens fascinerende verden i en og samme 
by. Efter morgenmaden køres til Nepals vigtigste hin-
dutempel, Pashupatihnath. Hele området ligger ved 
Bagmati-flodens bred, som er hellig, da den løber ud 
i Indiens Ganges-flod. Det er her, hinduerne kremerer 
de døde, da deres synder vaskes væk i den hellige 
Bagmati-flod. Der er utallige templer med smukke 
gyldne tage, og området ånder en vis ro, hvis vi slip-
per for de mange souvenir-sælgere. Her er pilgrimme 
som sadhu’er, der er hellige tiggermunke, der færdes 
næsten nøgne med kroppen smurt i aske og det lange 
skæg og hår smurt i kogødning. Er der et sted i Nepal, 
vi kan få kulturchok, er det her.

Vi fortsætter til Bhoudanath, den store smukke tibe-
tanske stupa og et forrygende område – og godt sted 
at købe tibetanske souvenirs – og andre sjove ting. 
Oprindeligt var stupaen og området bygget til de han-
delskaravaner, som kom ind fra Tibet. Derefter går 
turen gennem byen til det centrale Kathmandu bag 
Durbar Square. Her er fascinerende, herligt, venligt, 
men også fattigt. En langsom gåtur gennem gaderne 
fører forbi det gamle badeanlæg til slagter og fiske-
gaden, hvor kød og fisk ligger til ære for kunder – og 
fluer. Turen går videre op til Jhochen Tole, bedre kendt 
som Freak Street.

Gåturen bringer os videre til Basantapur-pladsen. 
Foran er Nepals gamle kongepalads og med ét, til 
venstre, åbner det smukkeste af Kathmandu sig op, 
nemlig Durbar Square. Denne pragtfulde plads har 
utallige smukke templer. Det var i århundreder Nepals 
kraftcenter og har den dag i dag en særlig atmosfære. 
Forrest ses Vishunu-templet, Traylokhya Mohan, fra 
1625. Derefter det smukkeste tempel på pladsen, 
Maju Devi. Her er også den levende gudinde Kumaris 
hus og det store Kasthamandap-hus bygget af ét træ, 
og Hanuman Dhoka, som er det gamle kongepalads 
samt Nepals største hindu-tempel Taleju. Langsomt er 
vi ude af tempelområdet og går mod krydset, Indra 
Chowk og Akhas Bairab templet.             
 
 

Først tages et smut ind i det lille sjove perlemarked, 
inden der fortsættes ad den smalle basargade til Asan 
Tole. Gennem gader, gårde og gyder vandres lang-
somt tilbage til hotellet efter en stor rundtur i Nepals 
levende hovedstad. Eftermiddagen er fri til afslapning 
og egne oplevelser i byen.

Overnatning i Kathmandu. Morgenmad er inkluderet.

4. dag: Kathmandu med Swayambhunath og 
Patan
Vi fortsætter vores odysse i Kathmandu-dalen til 
Swayambunath stupaen, der er på UNESCO's liste 
over verdenskulturarv. Stupaen Swayambhunath må 
nærmest betragtes som Nepals kendetegn med Bud-
dhas altseende øjne. Swayambhunath ligger på en lille 
top et par kilometer uden for Kathmandus centrum. 
Swayambunath betyder: Stedet der opstod af sig selv! 
Det var her, visdommens Boddhisathva, Manjushri 
(buddhaen med sværdet) så urbuddhaen på Kath-
mandu-søen, manifesteret som en sagte blå flamme. 
Han kløvede bjergene ved Chobar, der nu kan ses 
som Chobar-slugten, hvorpå der dannede sig en høj. 
Swayambhunath var hermed opstået som Kathmandu-
dalens første helligdom.
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Turen fortsætter i bus til Patan, en af Kathmandu-
dalens gamle kongedømmer syd for Kathmandu på 
den anden side af Bagmati-floden. Den er buddhistisk-
præget og især kendt for sit fine kunsthåndværk og 
dygtige håndværkere. Navnet City of Fine Arts har 
virkelig noget på sig. Men også navnet De Gyldne 
Tages By giver mening, da der ikke er færre end 200 
små templer og klostre i Patan, og selve kongepladsen 
Durbar Square er et af Nepals fineste eksempler på 
tempel- og newararkitektur. Her er et overvældende 
stort antal af de klassiske og eksotiske pagodetage, 
træudskårne vinduer – og gadesælgere, plattensla-
gere og godtfolk. Det er et meget stemningsfyldt sted, 
som absolut skal opleves.

Længere sydpå i Patan ligger Jawalakhel med det 
tibetanske flygtningecenter. Her kan vi se tæppe-
væverierne og thangka-malerne, som produceres af 
tibetanerne. Ved aftenstid nyder vi en dejlig middag 
på "Thamel House". 

Overnatning i Kathmandu. Morgenmad er inkluderet.

5. dag: Kørsel til Dhulikhel på vejen til bjergene
Fra Kathmandu køres der 1½ time østover mod den 
gamle Hill Station, Dhulikhel 1.550 meter beliggende 
i Kavre. Dhulikhel har alle dage været en vigtig by, 
grundet beliggenheden på handelsruten mellem Kath-
mandu og Lhasa. Der er fine tempelområder i klas-
sisk Newarstil og fra byens udkant er der i klart vejr 
storslået udsigt til Himalayakæden i nord.

Overnatning på tehus i Dhulikhel.

6. dag: Vandring til Namobuddha
Med spredte udsigter til Langtang, Gaurishankar, 
Dorje Lhakpa og bjergene i Khumbu, vandres der 3-5 
timer i klassiske Himalayalandskaber fra udkanten 
af Dhulikhel til Namobuddha 1.750 meter. Vi ser den 
store stupa, klosteret og den lille Tamanglandsby. 

Overnatning på tehus i Namobuddha.

7. dag: Namobuddha Gompa og Balthali
Efter morgenmaden skal vi se Namobuddha klosteret 
- Thrangu Tashi Yangtse Gompa, der er et vigtigt pil 
grimsmål. 

Indhold

Klosteret huser omtrent 250 munke. 
Efter klosterbesøget fortsætter vi omtrent tre timer til 
Balthali, hvorfra vi om muligt, får endnu bedre Hima-
layaudsigter. Vi vandrer i klassisk nepalesisk agerland 
og terrassemarker til den fine Balthali landsby.

Overnatning på Balthali Village.

8.-10. dag: Bathali
Vi er ved landsbyen Baltali, hvor der alle dage er 
fælles workshop med yoga, meditation og erfarings-
udveksling. Jeg tilretteligger et program efter fælles 
ønsker. Der vil være mulighed for at tage kortere 
eller længere vandreture i området på egen hånd. 
Dette kan være aktuelt for de medfølgende, der ikke 
deltager i den faglige del af programmet. Disse dage 
vil være fyldt med ro, fordybelse og eftertanke i det 
smukke landskab.

Overnatning på Balthali Village.

11.-12. dag
Vi har det meste af dagen til yoga og afsked med 
bjergudsigterne inden vi langsomt tager mod lufthav-
nen for at flyve hjemover til København. Velkommen 
hjem.
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Maria Christensen
Cand.psych,  
autoriseret psykolog, 
specialist  i psykoterapi

Tilmelding:

Snarest og efter ”først til mølle” princippet. Vi vil  
gerne booke flybilletter i begyndelsen af juni.  
Maksimum 16 deltagere.

Tilmelding senest 1.6.2015. 
Du/I skal sende besked til Lars Gundersen  
lg@kiplingtravel.dk med kopi til  
info@stressretreat.dk eller  
maria@mariachristensen.dk.

Du skal betale bindende depositum på DKK 4.000,00 
ved tilmeldingen.

Yderligere oplysninger: +45 20160573

Mange kærlige hilsner til jer alle.
Namaste!

Beregnet på dobbeltværelse
19.000 - 22.000 afhængig af antal deltagere:

Priser

Inkluderet 
 
• Flyrejse København-Kathmandu retur med  
 Qatar 
• Lufthavnsskatter og -afgifter 
• 2 teachings på rejsen (Ayurveda, Buddhisme,  
 Yoga) 
• 3 nætter i Hotel Vajra eller tilsvarende 
• 1 nat på Dhulikhel Horizon eller tilsvarende 
• 1 nat på Namobuddha Resort eller tilsvarende 
• 4 nætter på Balthali Resort eller tilsvarende 
• Morgenmad 
• Vandreture beskrevet med guider og   
 bagagetransport 
• Sightseeing med guide hvor beskrevet 
• Entréer 
• Privat transport i bus/bil med chauffør ect. 
• Lufthavnstransfers ect. 
• Gebyr til Rejsegarantifonden 
• Produktansvarsforsikring

Ikke Inkluderet 
 
• Faktura gebyr (145 kr. pr. faktura) 
• Forsikringer (Gouda årsrejseforsikring inklusiv  
 afbestillingsforsikring anbefales) 
• Visum til Nepal (fås i lufthavnen, husk pasfoto) 
• Tilslutningsfly fra provinsen (kontakt os og hør  
 nærmere) 
• Forplejning udover den nævnte og personlige  
 udgifter 
• Drikkepenge 
• Alt ikke beskrevet under "Inkluderet"
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