
 
Utazás Nepálba – 2020 november 06-18.

Katmandu,  Bhaktapur,  Pokhara,  Himalája-néző  kirándulás  az  Annapurna-régióban, 
látogatás  buddhista  kolostorokba.  Közben  a  Balla-hangterápia  alap,  haladó  és 
professzionális  tanfolyamának  elvégzése.  Eszközök  kiválasztása  az  oktató  (Balla  Tibor) 
segítségével.

Programok:

1. nap.  Utazás repülővel Budapestről Katmanduba.

2. nap. Érkezés Katmanduba várhatóan a délutáni órákban. 
Szállásunk elfoglalása és egy kis pihenő után a város nyugati részén emelkedő Swayambunath-
sztúpához sétálunk fel.  A Nepál szimbólumaként is ismert templomegyütteshez kisebb-nagyobb 
chortenek  és  buddha-szobrok  között,  365  lépcsőfok  leküzdése  után  jutunk  fel.  A  színes 
imazászlókkal  és  imamalmokkal  díszített  központi  sztúpa  a  legenda  szerint  Buddha  földi 
maradványait tartalmazza. Körben számtalan kisebb-nagyobb hindu szentélyt, buddhista kolostort, 
vörös ruhás buddhista szerzeteseket és sáfrányszínű lepelbe burkolódzó hindu aszkétákat egyaránt 
felfedezhetünk - a hinduizmus és buddhizmus Nepálra oly jellemző szoros egymásba fonódásának 
jeleként. Szállás Katmandu, Thamel negyedében.

                                                                 

            
                            Swayambunath                                            Kapu a Swayambunath sztupához 

3. nap.  Délelőtt látogatás teszünk a Bhaktapur óvárosában, Boudhanath sztúpánál. Utána 
elmegyünk Pashupatinath hindu zarándokhelyére, a Bagmati szent folyó partjánál. Szállás 
Katmanduban. 

   

                               Pashupati                                                               Boudhanath



4. nap.  Reggel busszal elutazunk  Pokharába, Nepál második legnagyobb városába és egyben a 
legkedveltebb üdülőhelyére.  A város egy kis hegyi tó,  a Phewa partján fekszik az Annapurna-
hegység lábánál. Tiszta időben gyönyörűen látszanak a Himalája hófedte csúcsai

Pokhara Phewa-tó, háttérben Annapurna hófedte csúcsai

Pokharában megebédelünk, majd busszal indulunk Dhampus faluba. Kb. 1 óra busszal. Útközben 
megnézzük az ottani Hyangja kolostort, ami a tibeti menekültek számára épült. Résztveszünk a 
szertartásukon. Szállásunk egy gyönyörű panorámával rendelkező  hotelben lesz. 5 éjszakát töltünk 
ott.

Kilátás a Dhampusi szállásunkról  (Alsó Dhampus 1350m)

5.,  6.  nap.  Balla  hangterápia  alap  és  haladó  tanfolyam.  Tanfolyamok  után  interaktív 
beszélgetések a tanfolyam tételeiről  kívánság szerint.  A tanfolyamot Balla  Tibor vezeti,  a 
Balla-hangterápia  megalapítója.  A  tanfolyamok  tematikája  letölthető  a  honlapról  a 
tanfolyamok fülnél.

7. nap.  Falunézés. A nepáli vezetőnk (Narayan) szülőfaluját, bráhmanok, gurungok és cigányok 
lakják.  Meglátogatjuk  a  falu  legszebb,  legérdekesebb  helyeit,  megismerhetjük  a  falubeliek 
mindennapi tevékenységeit, háziállataikat, betekintést nyerünk az életükmódjukba is. Az iskolához 
és az új, jelentős magyar támogatással épült óvodához is ellátogatunk.



    
Felső Dhampus (1750m)

8. nap.  Professzionális hangterápia tanfolyam. Vezeti: Balla Tibor

9. nap.  Dhampusból reggeli után Pokharába, a Világbéke Sztúpához  megyünk, majd egy kis 
közeli faluba, Dhamsadiba látogatunk. Délután  szabad program. Szállás Pokharában.

                                 Damsadi falu hídja                                                              Világ Béke sztúpa

10. nap.  Korán reggel napfelkeltét nézünk a Phewa-tó közepéről. Reggeli után utazunk vissza 
Katmanduba kisbusszal. Az út 200 km, amelyet hegyek-völgyek között kb. 6 óra alatt teszünk 
meg. Városnézés Katmandu óvárosában: Durbar Square és környéke. Látogatást teszünk Kumari 
Chowk (az „élő istennő” házánál). Szállás Katmanduban.



11. nap.  Kora reggel fakultatív program keretében lehetőség van 1 órás sétarepülésre menni a 
Mt. Everest-hez.  A kisrepülő a  Mt.  Everest-et  megkerülve jön vissza Katmanduba,  így szinte 
„testközelből” fotózhatjuk a világ legmagasabb csúcsát. Lesz hangtál válogatás, vásárlás, amiben 
Narayan és Balla Tibor segít. Így könnyen és olcsóbban szerezhetőek be a jó minőségű eszközök 
az  otthoni  kezelésekhez,  hangfürdők megtartásához.  (nincs  kinti  adó és  szállítási  költség sem, 
hiszen a poggyászban is tudunk tálakat utaztatni). A kísérők segítenek a hazaszállításban is, ha erre 
lenne igény.  Este búcsúvacsora. Szállás Katmanduban.

         
         hangtál válogatás                                                                 sétarepülés

12. nap.  Reggel indulás a reptérre. 
13. nap.  Érkezés vissza Budapestre.  

Ára: 1280 USD/fő 

Az ár a következőket tartalmazza:
- teljes ellátás 
- hanterápia tanfolyamok díjai
-

Az ár nem tartalmazza: 
- repülőjegy BP-KTM-BP várhatóan 200-280000 Ft között, illetékkel együtt
- nepáli vízum 25 USD (Katmandu reptéren váltható)
- utasbiztosítás 
- fakultatív programok ára: pl. sétarepülés a Mt. Everest-hez. (kb. 198 USD)

Jelentkezési határidő: 2020 július 10.

Repjegyekről: információnk szerint a legkedvezőbb árú repjegy (Budapest- Katmandu-Budapest)  
200-280 ezer Ft illetékkel együtt vannak. Ez akciós jegyár, korlátozott számban kapható. Aki 
később veszi meg a jegyét, az számítson rá, hogy többe fog kerülni. (Érdemes indulás előtt 4-5 
hónappal venni a repjegyet) 

A kirándulás alatt mindkét kísérő rendelkezésre áll, akár hanterápiás kérdések kapcsán, akár az 
úttal kapcsolatosan. Rengeteg gyakorlásra lesz lehetőség, hiszen a tanfolyami eszközök a 
helyszínen a rendelkezésünkre állnak.

A szokásos turista látványosságokon kívül szeretnék megmutatni olyan helyeket is, ahová utazási 
irodák nemigen visznek turistákat. Megnézzük a nepáli királyi városok - Katmandu, Bhaktapur,  
gyönyörűen fennmaradt óvárosait, templomait, felkeresünk buddhista sztúpákat, kolostorokat, 
ellátogatunk tibeti menekültek településére. 
Hogy a hegyeket is mindenképpen lehessen látni, lesz kirándulás az Annapurna-régióban. 
Csodálatos panorámájú apró hegyi falvakban fogunk megszállni, itt ismerhetjük meg igazán a 



valódi Nepált: a nyüzsgő, zajos-poros városok után a hegyi falvak nyugalma, a tiszta levegő, a 
csodás himalájai napkelték-napnyugták, éjszakai csillagos ég, barangolás erdőn-mezőn, 
hegyen-völgyön át. Az utazásunk során nem megyünk nagy magasságokba, nem lesznek hosszú és 
nehéz távok, nagy szintkülönbségek, így mindenki képes lesz rá, hogy megtegye a túrát, aki szeret 
kirándulni. Viszont olyan helyekre jutunk el, ahonnan kitűnő kilátás nyílik a Himalája hófedte 
csúcsaira.
A programot a résztvevők kívánsága, érdeklődése szerint rugalmasan alakítjuk.
Előfordulhat, hogy valahol a tervezettnél több vagy kevesebb időt töltünk, vagy még valamit 
beleveszünk a programba, ha igény lesz rá.

Tervezett csoportlétszám: 8-11fő 
(8-nél kevesebb jelentkező esetén a részvételi díj módosul, de nem marad el az út)
Amennyiben szeretne csatlakozni a csoporthoz, jelezze ezt nekünk minél előbb. A 
repjegyfoglalásban segítünk, ha van rá igény, de személyesen is intézhető.

Ha továbbiakban kérdés merülne fel, akkor azt az alábbi elérhetőségeken lehet feltenni: 

Narayan P. Bhandari:   welcome2nepal@hotmail.com
http://www.welcome2nepal.hu

Balla Tibor:    +36 30 968 6162    rem.ballatibor@gmail.com
http://www.balla-hangterapia.hu

                  Narayan P. Bhandari                                                              Balla Tibor

NAMASTE

http://www.balla-hangterapia.hu/

