
Yogareis Nepal – Pokhara Valley  
28 oktober- 5 november 2023 

Een prachtige Nepalreis in de Pokhara Valley. Een reis waar je kan uitrusten, avontuurlijk 
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 met een lokale gids de 
indrukwekkende oude stad en Durbar Square, het koningsplein 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 met yoga op het dakterras en in de avond een heerlijke maaltijd 
wordt geserveerd.  



        

                         

De volgende ochtend vertrekken we via Pokhara naar Astam, naar de Annapurna Eco 
Village1. Een Eco Retreat Centrum waar we 3 dagen verblijven voor ultieme rust, yoga, 
meditatie, ademwerk en avontuurlijke wandelingen met besneeuwde bergtoppen om je 
heen. De rit er naartoe is prachtig.   

         
 
Voor we terug gaan naar de Kathmandu Valley verblijven we 1 nacht in Pokhara, de  fijne 
laidback stad aan het prachtige Pewa meer. We overnachten in een 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.  

 
1 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. 



  

Vrijdag reis je terug naar Kathmandu met een busrit van ongeveer 9 uur. Als alternatief kun 
je een binnenlandse vlucht bijboeken. Mijn samenwerkend reisbureau kan deze vlucht met 
transfer van en naar het vliegveld voor je boeken. 

In Kathmandu verblijf je de laatste 2 nachten van de reis in Boudha in een kleurrijk Tibetaans 
hotel met een heerlijk dakterras onder de ogen van Boeddha. Met een lokale 
Engelssprekende gids bezoek je de grootste Stupa van Azië en Pashupatinath, 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. 

 

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 yoga, meditatie en ademwerk.  Yoga wordt beoefend 
buiten in het zonnetje of binnen 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 en onder 
begeleiding van een gids lokale avontuurlijke uitdagende wandelingen te maken over 
rijstterrassen, omgeven door het prachtige landschap en prachtige  sneeuwtoppen uitzich. 
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 basic en 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. 

                             



         

           

KOSTEN:  
€1335,00 op basis van een 2 persoonskamer €1575,00 voor een 1 persoonskamer.  
Inclusief: 

 8 overnachtingen met ontbijt 
 all- inclusive Annapurna Eco Village Lodge 
 aangegeven lunch en diners 
 overal drinkwater op de kamers of vrij te vullen in je fles 
 transfer van en naar het vliegveld op 27/28 okt en 5 nov  
 transfer naar alle accommodaties 
 entree Pashupatinath, Boudha en Durbar Square Kathmandu 
 rondleidingen met Engels sprekende lokale gids en wandelingen in de bergen 
 dagelijks yoga, meditatie en ademwerk 

Exclusief: 
 vlucht, deze boek jezelf met onder andere Qatar Airlines, Turkisch Airlines, 

Emiraties/Fly Dubai en KLM/Fly Dubai 
 visum verkrijgbaar bij de Nepalese ambassade -consulaat- in Amsterdam 
 reis/annuleringsverzekering (verplicht) 
 optionele binnenlandse vlucht met transfer van en naar het vliegveld ± € 125,- 
 niet aangegeven lunch en diner, luxe koffietjes en thee/overige drankjes 
 andere activiteiten zoals massage en klankschaalsessies 
 vrije gift voor gids en overige tips 

In verband met acclimatiseren is het fijn om één dag eerder aan te komen.  Deze nacht (incl. 
ontbijt/vat/tax) kan bijgeboekt worden in het hotel waar de reis begint: 1 persoonskamer à 
€75,- en een 2 persoonskamer à €45,- per persoon.  



 
 
Organisator van deze reis is Marion Werger en Michel Gebbinck 
In 2012-2013 heeft Marion een jaar met haar gezin in 
Nepal gewoond, waar ze werkzaam was als yogadocent 
en retreats gaf. Met veel vertrouwen en enthousiasme is 
vanuit een samenwerking met een Nepalese travel-
agency Yogareizen naar Nepal ontstaan. Vele mensen 
hebben al met haar het prachtige Nepal ervaren. 
 
Als coach en yogadocent begeleidt ze mensen in hun 
innerlijke zoektocht naar rust en balans en kracht zodat 
zij zelf gezonde keuze kunnen maken. Al haar activiteiten 
bevatten aspecten van doen, voelen en ervaren en “naar 
binnen keren”. Haar yogalessen zijn een mix tussen in- 
en ontspanning (yin & yang) met de adem als anker in de 
beweging. 
 

Michel heeft een jaar in Belize en Peru gewoond, 
veel gereisd en onder andere mountainbikereizen 
gemaakt in Nepal, Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. 
Michel werkt primair als zelfstandig consultant in 
Nederland en begeleidt daarnaast reizen van 
Marion. Als partner van Marion heeft hij de 
mountainbikereizen naar Nepal ontwikkeld. 

Hij is opgeleid in mindfulness en meditatie en 
beoefend yoga, ademwerk en buitensporten. 

 

Aan de telefoon of in een ontmoeting met een kop thee/koffie vertel ik graag over de reis. Zie 
verder ook Facebook Yogareizen naar Nepal en Instagram @YogareizenNepal 

 

 

 

 

 

 

Marion Werger 
Yoga, Coaching, Ademwerk & Reizen naar Nepal 
Aangesloten bij de Stichting Stress & Burnout 
www.marionwerger.nl  •  info@marionwerger.nl  •  06 57563717 
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