
 

Mellom Kina og India, de høye himalayafjellene og de frodige indiske 
landskapene finner vi Nepal. Et land som byr på noe av det mest 

ekstreme naturen har å by på med en kultur ulik noen annen. Nepal har 
8 av de 10 høyeste fjellene i verden, er berømt for sin vakre og ville 

natur, samt sine mange og verdifulle minnesmerker. 
Den mangfoldige og gjestfrie befolkningen snakker over 100 språk 

 og har bevart mye gammel og tradisjonell kultur.  
 

Kom og bli med oss på en eventyrreise til VERDENS TAK! 
 

 



 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet…   
 
Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del av 
opplegget, enten det nå er i inn- eller utland, krever regelverket til 
Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, ”at kurset settes inn i en pedagogisk 
sammenheng”, og at det skal gjennomføres ei samling før og etter reisen. 
 
Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise, og dere som har reist 
med oss tidligere, vet nok hvor verdifull forkursene er. Man blir kjent med 
gruppen, og man får en god forsmak på det man skal oppleve. Lengden på 
forkurset kan variere, alt etter hva slags reise vi skal ut på. Av erfaring vet vi at 
det er behov for mer tid til felles forberedelser dersom turen går til det store 
utland, enn om reisen foregår i mer kjente omgivelser.  
 
Ofte leier vi inn en foreleser som gjennom foredrag forbereder oss på 
opplevelsene som ligger foran oss, vi går gjennom praktiske forhold, blir bedre 
kjent og samles rundt et hyggelig måltid. Nærmere info. om foreleser i forkant av 
denne reisen kommer.    
 

 
 
 
Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men arrangeres 
som et selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes da for å evaluere, se 
bilder og oppsummere reisen vi har vært på sammen. 
 
Denne samlingen vil normalt vare én dag, og inkluderer felles lunsj og middag, 
som alt er med i den oppgitte totalprisen i slutten av programmet. Eget program 
sendes ut ei tid etter hjemkomst. 
 
 
 
 



Dag 1. Onsdag 15. oktober: Oppstart forkurs 
  Oppmøte på Nordnorsk Pensjonistskole utover dagen. 
 
13.00  Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård (i samme bygg som skolen). 
14.00  Forkurs frem til kl. 17.45, inkl. kaffepause. 
18.15:  Avreise til Hildurs Urterarium i Brønnøy (www.hildurs.no) 
19.00: ”Nepalsk aften” – m / 3 retters gourmetmiddag. 
22.30:  Retur til Vik. 
 
 
Dag 2. Torsdag 16. oktober: Forkurs forts. – Avreise til Værnes 
08.00: Frokost. 
09.00: Forkurs forts., inkl. kaffepause. 
12:45  Lunsj på "kroa". 
13.30:  Bussavgang til Værnes. Ferje fra Vennesund kl. 14.10. 
 
Overnatting på Radisson Blu Værnes Hotell. 
 
 
Dag 3. Fredag 17. oktober: Værnes - Kathmandu 
Etter ei god natts søvn og frokost, er vi klare til å ta fatt på den lange flyreisen 
mot Nepal. Dagen går med, og natta med, i og med at Kathmandu ligger om 
lag 5 timer foran oss i tid. 
Avreise Trondheim/Værnes kl. 09.20 SK 347 
Ankomst Oslo   kl. 10.15  
Avreise Oslo   kl. 12.20 TK 1752 (Turkish Airlines) 
Ankomst Istanbul  kl. 17.05 
Avreise Istanbul  kl. 21.45 TK 726 
 

 



Dag 4. Lørdag 18. oktober: Kathmandu 
Ankomst Kathmandu  kl. 0715 
Her møter vårt vertskap oss, og vi kjører til hotellet som ligger sentralt i 
Kathmandu. Etter en lang flyreise slapper vi av på hotellet på formiddagen.  
Etter lunch tar vår guide oss med på en vandring i byen slik at vi blir litt mer 
kjent med denne fascinerende byen.  
 
 
Dag 5. Søndag 19. oktober: Kathmandu - Chitwan 
En utrolig begivenhetsrik dag. Bussen tar oss ut fra KATHMANDU over et lite 
fjellpass og ned gjennom trange daler og en fantastisk natur og ned mot 
CHITWAN jungelen. En flott reise. Vi kjører så langt bussen kan, bytter over til 
landrovers som tar oss til vår lodge JUNGLE RESORT. Enda en fantastisk dag 
er til ende.  

 
 
Dag 6. Mandag 20. Oktober: Chitwanjungelen  
Vi skal i dag ha vandring i jungelen. Deretter elefant-safari for å se om vi kan 
oppleve nesehorn, tiger, apekatter og forskjellige hjortedyr. Elefantene er 
klare til å frakte oss inn i jungelen – 4 pers på hver. Vi skal også på båttur på en 
av elvene og kanskje ser vi krokodiller - gled dere. Dagen avsluttes med et 
kulturelt THARU program.  
 

 



Dag 7. Tirsdag 21. oktober: Chitwan – Pokhara. 
Vi forlater jungelen og drar tilbake til sivilisasjonen og videre med buss mot 
vest. Dagens endemål er POKHARA og vårt hotell sentralt i byen. 
 
 
Dag 8. Onsdag 22. oktober: Pokhara. 
I dag starter vi med en tidlig soloppgangstur til SARANKOT, 1.500 m o h hvor 
vi har en fantastisk utsikt til vestre HIMALAYA-fjellkjeden som heter 
ANNAPURNA. Vi besøker også vannfallet PATALE CHASNGO og en 
TIBETANSK Camp og BINDHESBASINI Tempelet. Vi er tilbake på hotellet for 
lunsj. Etter middag får vi fri til å vandre i denne sjarmerende byen eller kanskje 
ta en tur på innsjøen LAKE PHEWA. På kvelden skal vi oppleve et fantastisk 
folkloreshow på en lokal restaurant. 
 

 
 
Dag 9. Torsdag 23. oktober: Pokhara 
Også denne dagen skal vi tilbringe i denne spesielle byen.Vi starter dagen på 
Green Pastures, et velrenommert spedalskesykehus, som også støttes av 
norsk misjon. Etterpå besøker vi fjellmuseet som forteller mye om livet her i 
Himalayaområdet. Også denne dagen blir det noe fritid før middagen venter 
oss på hotellet. 
 
 
Dag 10. Fredag 24. oktober: Pokhara – Kathmandu 
Vi flyr tilbake til KATHMANDU etter frokost. Denne dagen skal vi besøke 
tempelbyen BAKHTAPUR. Vi spaserer til DURBAR SQUARE, sentrum av byen 
og får en forklaring om templene vi ser rundt oss, og vi vil besøke ett av dem. 
Flere av bygningene her er fra 1600 tallet. Vi besøker de trange handlegatene, 
vannpostene, pottemakerne og andre håndverkere. På torget finner vi en 
restaurant for en lett lunch.  
 



 
 
Dag 11. Lørdag 25. oktober: Kathmandu 
Denne dagen vil vi besøke et tibetansk teppeveveri og også et senter for 
psykisk utviklingshemmede, som ble startet av norske misjonærer. Senteret er 
unikt i dette landet. Etterpå blir det anledning til å gå på egen hånd. 
 
 
Dag 12. Søndag 26. oktober: Kathmandu 
Den siste dagen vil guiden igjen ta oss med på en byvandring i områder der vi 
ikke har sett før. Noen vil sikkert gjøre de siste innkjøp.Om kvelden har vi 
avskjedsmiddag på en lokal restaurant. 
 
 
Dag 13. Mandag 27. oktober: Hjemreise 
Tidlig morgen blir vi hentet av bussen, og kursen settes mot flyplassen og 
innsjekk på flyet.  
Avreise Kathmandu kl. 08,45 TK 727 
Ankomst Istanbul kl. 12.40 
Avreise Istanbul kl. 14.20 TK 1753 
Ankomst Oslo  kl. 17.20  
Avreise Oslo  kl. 19.25 SK 370 
Ankomst Trondheim kl. 20.20 
 
 

 
 
 
Turen går altså via Istanbul og Oslo og til Trondheim, dit vi ankommer såpass 
tidlig på kvelden at det kan være mulig å rekke videre korrespondanse. For 
noen blir det overnatting på Værnes og heimreise på tirsdag. 
 
 



 

Pris pr. pers i dobbeltrom: kr.25.725,-  
 
Denne prisen inkluderer: 
* Forkurs på skolen inkl. overnatting m / hel pensjon, transport og 3- 
    retters middag på Hildurs Urterarium 
* Busstransport Sømna – Værnes 16. okt. 
* Overnatting i dbl.rom m/ frokost Radisson Blu Værnes 16. – 17. okt. 
* Flyreise Trondheim – Kathmandu t /r 
* Opphold på gode hoteller i dobbeltrom 
* Flyskatter (p.t. kr. 2.836,-, kan bli endret) 
* Frokost og middag alle dager + full pensjon i Chitwan Nasjonalpark 
* Rundreise med buss som beskrevet i programmet  
* Inngangspenger 
* Engelsktalende guide på hele turen – reiseledere oversetter ved behov 
* Tips til guider og sjåfører (ca. kr. 250,-) 
* 2 reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole 
* Lunsj og middag ved ettersamling. 
 

 

Ikke inkl. i prisen – pr/pers. – ved individuelle behov: 
* Enkeltromstillegg i Nepal - kr. 4.750,- 
* Enkeltromstillegg Radisson Blu Værnes 16. – 17. okt – kr. 450,- 
* Overnatting m/ frokost Radisson Blu Værnes 27. – 28. okt – dbl. kr. 690,- /  
    enk. 1.140,-  
* Ev. busstransport Værnes – Sømna ved retur 28. okt. – (forbehold om 
antall/pris) 
* Ev. drikke og tips til inkluderte måltider 
* Flyplassavgift i Pokhara – USD 2,50 
* Visum til Nepal – USD 30,- 
* Ev. overnatting ved Sømna Kro & Gjestegård v/ ettersamling – kr. 450,- 
 
Det tas forbehold om endringer i pris ved evt. uforutsette endringer i valutakurs, 
transporttariffer eller flyskatter. 
 
 

Påmeldingsfrist:  1. april. 2014 
 
 



  
1 Påmelding 
For å være sikret plass, må alle påmeldinger skje skriftlig på påmeldingsskjema 
som fås hos Nordnorsk Pensjonistskole. Navnet må staves akkurat slik det 
står i passet. Flyselskapene krever store gebyr for navnendring etter 
billettutstedelse. Påse at passet er gyldig min. 6 måneder etter at turen er 
avsluttet. Kopi av passet vedlegges påmeldingen! 
 
 
2 Påmeldingsfrist 
Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen absolutt siste frist 1. april 
2014. Det anbefales alltid å melde seg på i god tid før reiser, da tidlige 
påmeldinger er med på sikre nok deltakere til at turen kan gjennomføres. Sene 
påmeldinger skaper usikkerhet og kan sette turen i fare for avlysning. 
 
3 Betalingsvilkår utenlandsreiser 
Depositum (kr. 2500,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca. 4 
uker før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen 
trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under 
forkurset el. annet, faktureres etter hjemkomst. 
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort. 
Denne betalingsmåten kan således ikke benyttes, og forsikring må derfor 
ordnes på annen måte, se neste punkt. 
 
4 Forsikring 
Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne både avbestillings- og 
reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som 
ønskes. 
 
5 Avlysning eller utsettelse av turen 
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme 
kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. 
Påmeldte får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen 
skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne.  
Dette skal skje snarest mulig og senest 2 uker før avreise. 
 
6 Avbestilling ved Force Majoure 
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av 
dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, 
naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter 
som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at 
disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skalta til.  



Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen 
kan ikke avbestilles av forannevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes 
som grunn for 
avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 
 
7 Avbestilling av andre grunner 
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike 
avbestillingsregler: 

 Mer enn 105 dager før avreise: administrasjonsgebyr kr. 750,-. 

 105 – 65 dager før avreise: Gebyr likt (innbetalt) depositum kr. 2.500. 

 64 – 35 dager før avreise: 50 % av turens pris. 

 Mindre enn 35 dager før avreise: turens pris i sin helhet. 
Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. 
manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av 
den det gjelder.  
 
8 Endring av pris 
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre 
over. 
 
9 Ved evt. endring av reiserute 
Skulle det under reisen oppstå naturkatastrofer, lokale streiker, e.l. som tilsier 
at reiseruten må legges om, gir dette normalt ikke rett til reduksjon i prisen, 
men et alt. opplegg  
så godt som mulig under rådende forhold. 
 
10 Bistandsbehov 
Deltaker som har et bistandsbehov utover det som er  
normalt (eks. bevegelseshemming), plikter selv å sørge for  
å ha følge på turen som kan hjelpe til. 
 
11 Opptreden 
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 
for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller  
praktiske problemer for arrangøren. NNPS har rett til å avvise 
en reisende ved reisens start hvis disse kravene ikke oppfylles. 
De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

I samarbeid med turoperatøren                                     tilbyr Nordnorsk Pensjonistskole 

 

deg denne eventyrlige reisen til Nepal i oktober  

 

Reiseledere på turen blir Einar Jakobsen og Sølvi Antonsen Baustad. 

 

 

 
 

For spørsmål - kontakt: 

 

 

 

 

 

 

Tlf: 75 02 92 80 

E-post: post@nnps.no 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



P Å M E L D I N G S S K J E M A  

 

15.– 27. oktober 2014 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

 

JEG ANKOMMER SØMNA 15. OKTOBER OG ØNSKER Å BO I:  
 
Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård, i samme bygg som NNPS 

VED AVREISE ØNSKER JEG:  

Enkeltrom            Dobbeltrom         på Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 17. oktober 

I NEPAL ØNSKER JEG:  

Enkeltrom  Dobbeltrom 
  
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  

VED ANKOMST TIL VÆRNES 27. OKTOBER ØNSKER JEG:  

Enkeltrom             Dobbeltrom         Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 28. oktober 

 
           Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 28. okt.         
 
          Jeg planlegger å komme meg hjem med tog eller fly den 27. okt. og forlater gruppen da. 
  

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (VIKTIG) : 

 

 

 

Dato/underskrift: 
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