
9-daagse Yogareis Nepal – Pokhara Valley  
29 oktober- 6 november 2022 met een 
retreat van 3 dagen in de bergen  

Een prachtige nieuwe Nepalreis in de Pokhara Valley. Een reis waar je kan uitrusten, 

wandelen, inspiratie opdoen en onder gedompeld wordt in een kleurrijke culturele 

ervaring met de meest prachtige zonsopgangen en ondergangen te midden van 

betoverende uitzichten op de Himalaya.  

De reis begint op zaterdag in de vroege middag in de hoofdstad Kathmandu in Thamel. 

In alle rust kan je hier bijkomen van de vlucht en acclimatiseren in de prachtige tuin van 

het hotel. Na de kennismaking met welkomstdrankje bezoeken we de indrukwekkende 

oude stad en Durbar Square, het koningsplein. Aansluitend heb je je 1e yogales om te 

landen in je lijf in een nieuw ‘vreemd’ land en eten we ergens samen een hapje.  

 

                  

 

 



Zondagochtend verlaten we na het ontbijt de hoofdstad met een busrit van 5 uur naar 

Bandipur, een oud traditioneel Newari dorpje in de bergen. We verblijven hier in een 

sfeervol authentiek hotel waar als diner traditionale dhal bhat voor ons geserveerd 

wordt.  

        

                         

 

De volgende ochtend vertrekken we naar Astam, naar de Annapurna Eco Village *. Een 

Eco Retreat Centrum waar we 3 dagen verblijven voor ultieme rust, yoga, meditatie en 

wandelingen met besneeuwde bergtoppen om je heen. De rit er naartoe is prachtig.   

 

         
 

 



Voor we terug gaan naar de Kathmandu Valley mogen we Pokhara, de stad aan het 

prachtige Pewa meer niet overslaan. We verblijven hier in een heel fijn familiehotel, de 

middag en avond is voor jezelf. Geniet van een kanotochtje op het mooie meer in de 

avondzon of bezoek The world Peace Pagoda of trakteer je op een fijne massage.  

  
 

Vrijdagochtend reizen we met de bus (rit van 6 a 7 uur) terug naar Kathmandu naar 

Boudha, ook wel Little Tibet genoemd. Een binnenlandse vlucht is ook mogelijk (1 uur), 

deze dien je dan zelf online te regelen.  

 

De laatste 2 nachten van de reis verblijf je in een fijn hotel met een mooie grote tuin en 

dakterras voor yoga en meditatie. Met een lokale Engelssprekende gids bezoek je de 

grootste Stupa van Azië en Pachupatunath, de belangrijkste Hindoe Tempel waar 

crematies plaatsvinden aan Bagmatie rivier die uitkomt in Varanasi in India. Er is ruimte 

in het programma om je laatste souvenirs in te kopen voor je naar huis gaat. 

 



 Mentaal, fysiek en energetisch wordt jij deze reis gevoed! 

 

*Annapurna Eco Village ligt op 1500 meter op de top van een berg bij een traditioneel 

Nepalees dorp tegenover de adembenemende grootsheid van de Annapurna-, Mardi 

Himal- en Machhapuchchhre-reeksen van de Himalaya !!  Drie dagen lang  ben je omringd 

door een prachtig landschap van rijstterrassen, jungle en traditionele landbouw en 

dorpsleven. 

Bij aankomst wordt je begroet en verzorgd door een buitengewoon warme en 

vriendelijke familie, waardoor je je thuis zal voelen deze dagen. De welkomstdrank van 

biologische kruidenthee uit hun tuin is heerlijk! 

In de ochtend en/of middag is er meditatie en yin-yang, verstillend en bewegend. 

Variaties worden in houdingen aangegeven zodat de yoga voor ieder niveau geschikt is. 

Adem is de basis. Yoga wordt beoefend in de ruime yoga shala, waar vaak alleen het 

geluid van vogels te horen is.  

Gedurende de dag is er alle ruimte om te ontspannen in de tuin, lokale wandelingen te 

maken over rijstterrassen, omgeven door dit prachtige landschap en prachtige 

uitzichten. Dompel je onder in het rustgevende ritme van het landelijke en traditionele 

leven. Het is echt een heerlijke authentieke en vriendelijke omgeving en ervaring.  

De accommodatie is gebouwd met hand gebeiteld steen uit de omgeving en geeft een 

traditionele en authentieke uitstraling. 

De kamers zijn basic, schoon en comfortabel. Elke kamer heeft een eigen badkamer met 

westers toilet. Douches worden ingenomen door een emmer heet water en ik kan je 

vertellen dat dit heerlijk is. Al het water wordt verwarmd door zonne-energie, dus de 

watertemperatuur varieert. 

Bij het resort wordt er iedere dag met veel passie en toewijding heerlijk traditioneel 

Nepalees vegetarisch eten gekookt! Veel van de groenten wordt rechtstreeks uit hun 

tuin geplukt. Het eten is erg voedzaam. De omgeving is een gebied dat rijk is aan diverse 

vogels, dus neem een verrekijker mee als je van vogels houdt! Er zijn fantastisch 

uitzicht op rijke en kleurrijke zonsopkomsten en zonsondergangen. 

                  



De kosten van deze reis:  

1persoonskamer €1435,00 en 2 persoonskamer € 1275,00 

 

Inclusief: 

8 overnachtingen met ontbijt 

Alle heerlijke vegetarische maaltijden - ontbijt, lunch en diner bij Annapurna Lodge 

Transfers van en naar het vliegveld, heen en terugreis en naar alle accommodaties 

Dagelijkse yoga & meditatie & ademwerk 

Entree Durbar Square Kathmandu, Boudha en Paschupatinath 

Rondleiding met Engelssprekende gids 

 

Niet inbegrepen: 

Nepalees visum te verkrijgen bij de Nepalese ambassade in Amsterdam 

Reis en Annuleringsverzekering – verplicht 

Overige lunches en diner 

Alcoholische dranken, speciale thee en koffietjes en frisdranken 

Overige activiteiten  

I.v.m. acclimatiseren is het fijn om 1 dag eerder aan te komen.   

Deze nacht (incl. ontbijt/ vat/tax) kan bijgeboekt worden in het hotel waar de reis ook begint:  

1p.kamer €75,00  - 2p.kamer €45,00 p.p.  

 

 
 



Info en fotoalbums vindt op de FB Yogareizen naar Nepal en Instragram 

                         

Extra (corona-)info 

Om Nepal binnen te komen, moet je volledig gevaccineerd zijn EN een negatieve PCR-

test overhandigen met Engelstalig reisdocument. Je hoeft niet in quarantaine bij 

aankomst.   

Onder de huidige omstandigheden gaat de reis door. Mocht de reis niet doorgaan 

wegens nieuwe corona-ontwikkelingen, dan ontvang je de reissom terug op jouw rekening 

minus 25 euro.  

Op dit moment vliegen grote maatschappijen als Turkish Airlines, Qatar Airways, Fly 

Dubai/KLM, Etihad en Emirates meerdere malen per week naar Kathmandu.   

Ik houd je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Deze reis is een initiatief van Marion Werger (1968)   

Van 2012- 2013 woonde zij met haar gezin in Nepal in Patan, waar ze als yogadocent 

verbonden was aan de Yogaschool van Kathmandu, hier les gaf en retreats. 

Zij is reisbegeleider, yogadocent, adem en stress & burnout coach.  

Marion brengt mensen van binnen en buiten, fysiek, emotioneel en mentaal in beweging. 

www.marionwerger.nl     

 

Yoga wordt gegeven in de style van  - Slow Flow - YinYang - Yin Yoga, Yoga Nidra en 

Vipassana Meditatie.  Het werken met de adem is de basis in alle lessen, het fundament 

van je leven. 

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met me op. Aan de telefoon of 

ontmoeting bij een kop koffie/thee vertel ik je heel graag meer over deze reis. 

http://www.marionwerger.nl/

