
HIMÀLAIA 
LA CASA DELS DÉUS 

Del 1 al 14 de novembre 2023


PROGRAMA 
Dimecres 1 de novembre 
A la tarda sortirem amb avió des de Barcelona cap a Kathmandú.


Dijous 2 de novembre 
Al matí arribada a Kathmandú. Trasllat a l’hotel per a instal·lar-nos en l'allotjament, menjar 
una mica i realitzar un primer passeig per la capital del Nepal, caminant pels carrers plens 
de temples i botigues fins a la Durbar Square, on descobrirem les típiques construccions 
d’arquitectura Newari. Sopar aviat per descansar del viatge.


Divendres 3 de novembre 
Després d’esmorzar trasllat fins al stupa budista de Swyambunath i les seves vistes 
sobre el massís del Langtang. Pausa per dinar i a la tarda visita al centre històric de Patan 
fins al capvespre. Retorn a l’hotel per sopar i reposar.


Dissabte 4 de novembre

Jornada dedicada als llocs més sagrats de la vall, començant pel santuari hinduista de 
Pashupatinath amb el seu temple a la vora del riu Baghmati. Passejada pel bosc i 
després caminada fins al complexe tibetà de Boudhanath, on dinarem en una de les 
terrasses sobre el stupa. A la tarda passejarem pel recinte i assistirem a les ofrenes dels 
fidels fins al capvespre, abans de tornar a l’hotel per sopar i descansar.


Diumenge 5 de novembre

Aviat al matí trasllat a l’aeroport per agafar el vol cap a Pokhara. Arribada a l’hotel, petit 
descans i passejada a la vora del llac Phewa, on dinarem. A la tarda visitarem el temple 
Tal Barahi, i acabarem el dia amb les ofertes del capvespre. Retorn a l’hotel, sopar i 
descans.


Dilluns 6 de novembre

Abans d’esmorzar pujarem en vehicle fins al punt panoràmic de Sarangkot per admirar la 
sortida de sol sobre l’Himàlaia, amb les muntanyes del Annapurna i Dhaulagiri a l’horitzó. 
Retorn a l’hotel, desdejuni i tot seguit passejada en barca pel llac. Pausa per dinar i a la 
tarda visita al camp de refugiats tibetans de Tashi Ling i la cerimònia de la preguera. En 
acabar pujada a la pagoda budista de la pau per admirar el capvespre sobre la regió, 
abans de tornar a l’hotel pel sopar i el descans.


Dimarts 7 de novembre

Últim dia a Pokhara, que aprofitarem per realitzar una fàcil excursió pels boscos de la 
vora del llac i veure les cascades Devi. Tarda a la vora del llac per les imatges del 
capvespre i la cerimònia de les ofertes. Sopar i repós a l’hotel.


Dimecres 8 de novembre

Aviat al matí trasllat a l’aeroport per agafar el vol fins a Jomsom. Arribada a l’allotjament, 
pausa d’aclimatació i passejada pel petit poble i les seves rodalies fins al capvespre, on 
admirarem la posta de sol sobre els cims dels Nilgiri. Sopar i descans.




Dijous 9 de novembre

Després d’esmorzar senzilla excursió per la vall del Kali Gandaki fins al blanc poble de 
Marpha, on dinarem i passarem el dia. Tornada a Jomsom en vehicle, sopar i descans.


Divendres 10 de novembre

Excursió en vehicle fins a Muktinath, el lloc més sagrat de la vall, per assistir a les ofrenes 
dels pelegrins. Després baixada fins a Kagbeni, on dinarem i passejarem fins a les últimes 
llums del dia. Retorn a l’hotel pel sopar i el descans.


Dissabte 11 de novembre

Al matí trasllat a l’aeroport per agafar el vol fins a Pokhara i tot seguit un altre fins a 
Kathmandú. Trasllat a la ciutat de Bhaktapur, instal·lació a hotel i pausa per dinar. A la 
tarda passejada pels carrerons i places del casc antic fins al capvespre. Sopar i repós.


Diumenge 12 de novembre

Després d’esmorzar recorregut per la ciutat buscant els preparatius de la festa del Tihar, 
amb les seves decoracions i ornaments. Pausa per dinar i a la tarda continuarem la 
recerca dels elements singulars i típics d’aquesta manifestació popular, per acabar la 
jornada amb les llums de les espelmes en els petits temples de la ciutat. Sopar i descans.


Dilluns 13 de novembre

Últim dia al Nepal, amb les ofrenes de la festa del Tihar i les reunions familiars que es 
succeeixen al llarg del matí. Dinar a Bhaktapur i a la tarda trasllat a l’aeroport per agafar el 
vol de tornada a Barcelona.


Dimarts 14 de novembre

Arribada a Barcelona.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 3370 €. 


Inclou el trasllat d'anada i tornada des de Barcelona fins a Kathmandu i allotjament 
(dormir, desdejuni) en habitació individual amb bany privat per a 11 nits, tots els 
desplaçaments en el destí (avions, taxis, barques i demés), entrades i visites als llocs 
programats. El preu no inclou el desplaçament fins al punt de sortida, els menjars i tot el 
que no estigui indicat específicament.


El preu per a acompanyants o allotjament en habitació compartida és de 2970 €


