DOF Traveltur til Nepal 4. til 18. februar 2023
Dagsprogram

Lørdag den 4. februar, afrejse København
Forventet afrejse om eftermiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup med Qatar Airways til
Kathmandu via Doha med overnatning i flyet.

Søndag den 5. februar, ankomst Kathmandu
Vi forventer at ankomme om morgenen til Tribhuvan International Airport i Kathmandu. Efter
indrejseformaliteter bliver vi mødt af Rajendra Gurung, der er tidligere præsident for DOFs BirdLife
partner i Nepal. Rajendra er en dygtig ornitolog og skal være vores lokale guide på hele turen.
Vi kører herefter til vores hotel Gokarna Forest Resort https://gokarna.com , der ligger i skønne,
grønne omgivelser i udkanten af byen. Her bliver der tid til afslapning, og vi bliver indlogeret, når
vores værelser er klar. Om eftermiddagen tager vi på den første fugletur i nærheden og frem til
middagen på hotellet.

Gokarna Forest Resort

Mandag den 6. februar, Phulchowki/Godawari
Tidligt om morgenen kører vi I bus de 1 ½ time mod toppen af Phulchowki Mountain, som ligger i
2710 m højde. Undervejs kan vi måske se Kalij Pheasant fouragere i vejsiderne. Phulchowki er det
højeste bjerg i Kathmandu dalen, og det er et af de bedste fuglesteder med mange fuglearter som
følge af mange forskellige typer landskaber og plantesamfund. Bjerget er listet som Important Bird
& Biodiversity Area (IBA). Fra toppen kan man i klart vejr se de snedækkede Himalaya bjergtoppe i
horisonten. Vi håber at se: Hill Partridge, Kalij Pheasant, Eurasian Hobby, Black Eagle, Mountain
Howk Eagle, Himalayan Vulture, Wedge-tailed Green Pigeon, Large-hawk Cuckoo, Asian-barred
Owlet, Speckled Piculet, Scarlet Minivet, Long-tailed Minivet, White-throated Fantail, Grey
Treepie, Eurasian Jay, Black-headed Jay, Black-throated Tit, Chestnut-crowned Laughingthrush,
Striated Thrush, Grey-sided Laughingthrush, Himalayan Cutia, Mountain Bulbul, Black Bulbul,
Chestnut-headed Tesia, White-tailed Nuthatch samt mange arter af sangere og fluesnappere.

Tirsdag den 7. februar, Kathmandu-Pokhara, 200 km
Efter morgenmad kører vi ad den naturskønne hovedvej mod vest til landets næst vigtigste
turistby Pokhara med flere stop undervejs i håb om at se fugle som Ibisbill og Yellow-beasted
Bunting. Pokhara er omgivet af mange smukke søer, skove og udsigtspunkter mod Himalayas samt
mange gode fuglelokaliteter. Der er noteret over 400 fuglearter i området med bl.a. 8 arter gribbe,
vadefugle og mange spurvefugle. Så snart vi er fremme, fortsætter vi med at se på fugle frem til
indlogering og middag på Lakeside Retreat Resort, https://lsrpokhara.com .

Onsdag den 8. februar, Pokhara – Kande, 40km – Thulo Kharka / Thanchowk
Efter morgenmad kører vi lidt op i bjergene mod nordvest til Kande, hvor vi vil starte på en lille
bjergvandring (trek), hvor vi i løbet af 2-4 timer vil gå ca. 500 m op ad snoede stier til enten Thulo
Khara, kaldet Australian Camp eller Thanchowk Hill. Begge steder tilbyder storslåede udsigter mod
Annapurna og Dhaulagiri Himalaya massiverne, som med højder over 8.000 m engang blev anset
for at være verdens højeste bjerge, men som nu ”kun” er det 7. og 10. højeste bjerg. Sporet går

mest gennem skov, hvor der er er skovarter som Grey Treepine, Himalayan Bluetail, Scaly Thrush,
Striated Laughingthrush, Chestnut-capped Laughingthrush, Steppe Eagle, Red-headed Vulture,
Bearded Vulture (lammegrib), Darjeeling Woodpecker etc.
Vi spiser frokost undervejs og slutter turen ved en bjerg lodge i ca. 2.000 m højde, hvor vi skal
indkvarteres og overnatte under enkle forhold med middag og morgenmad. Her fra bliver der
mulighed for at gå mindre ture rundt i området.
På vandreturen skal vi kun have det mest nødvendige tøj og udstyr med i en turrygsæk eller taske,
og der vil være bærere med til at hjælpe os op. Resten af vores bagage efterlader vi låst inde på
hotellet i Pokhara. Hvis nogen ikke magter vandreturen, er det muligt at blive på hotellet og
overnatte der.

Torsdag den 9. februar, Thulo Kharka / Thanchowk - Pokhara
Om morgenen og frem til frokost vil vi gå på nye fugleture i bjergområdet, og efter frokosten går
turen igen ned ad stierne til bussen, som kører os tilbage til hotellet i Pokhara.

Fredag den 10. februar, omkring Pokhara
Tidlig morgenmad og dernæst en kort bustur til syd for Pokhara, hvor der er mulighed for at se
mange fugle som Wall Creeper (murløber), Crested Kingfisher, Little Forktail, Egyptian Vulture,
Red-Headed Vulture, Slender-billed Vulture, Spiny Babbler og Steppe Eagle. Efter frokost vil vi
besøge Seti River George og om eftermiddagen vil vi køre til de øvre dele af Fewa Lakes, hvor vi vil
kigge efter vadefugle. Vi slutter med middag tilbage på hotellet i Pokhara.

Lørdag den 11. februar, Pokhara – Lumbini, 202 km
Efter morgenmad er det afgang fra Pokhara, og vi vil køre igennem bjergrigt terræn mod Lumbini,
hvor vi undervejs vil besøge bjergstationen Palpa og andre gode steder for fugleoplevelser og en
frokost. Når vi nærmer os Lumbini kommer vi ned i lavlandet med opdyrkede sletter. Her skulle vi
gerne blive budt velkommen af de store fugle Sarus Cranes, Lesser Adjutant og Asian Openbill etc.
Lumbini er kendt blandt alle buddhister som religionens grundlægger Gautama Buddhas fødested.
Vi skal bo på Lumbini Buddha Garden https://www.lumbinibuddhagarden.com . Efter indkvartering og middag er der mulighed for en aftentur til det store Buddha tempel, som er et valfartsmål
for buddhistiske pilgrimme.

Søndag den 12. februar, omkring Lumbini
Lumbini er et World Heritage Site, som dækker 5260 kvadratkilometer. Dette område omfatter
skove og vandområder, som rummer fugle i stort tal. I dag vil vi skiftevis se på fugle i tempel-zonen,
i landbrugslandet og i vådområderne (Jagdispur Reservoir). Vores nøglearter er Sarus Cranes, Wollynecked Stork, Lesser Adjutant Stork, Black-winged Kite, Hen Harrior, Indian Spotted Eagle, Indian
Grey Hornbills, Black Francolin, Gray Francolin etc. samt pattedyr som Nilgai-antilopen, vildsvin og
guldsjakal. Dagen slutter tilbage på hotel Lumbini Buddha Garden.

Mandag den 13. februar, Lumbini – Chitwan National Park, 170 km
Efter morgenmad kører vi til Pithauli, hvor der er Nepal’s første gribbefodrings-station, som er
etableret af vores BirdLife partner BCN. Fodringen af gribbe blev nødvendig, da gribbene var ved
at uddø på det indiske subkontinent som følge af et medikament, Diclofenac, som blev brugt på
syge køer, og som gribbene blev forgiftede af, når de spiste de døde dyr. Her kan vi opleve 8 af de
9 arter gribbe i Nepal sammen med Rufous-necked Laughingthrush, som i Nepal kun findes her.

Alle fotos er taget af Rajendra Gurung ©
Dernæst fortsætter turen med flere fuglestop undervejs til den 932 km2 store Chitwan National
Park, som er Nepal’s ældste nationalpark, et World Heritage site og på grund af det rige fugleliv og
anden biodiversitet også en IBA.

Tirsdag den 14. – onsdag den 15. februar, Chitwan National Park
Vi har to hele dage til at udforske Chitwan National Park, som er et hotspot for fugle såvel som for
sjældne pattedyr som bengalsk tiger, asiatisk elefant og det indiske pansernæsehorn. Chitwan har
faktisk den næststørste bestand af næsehorn i Asien. Der er fundet over 500 fuglearter i området,
hvoraf Great Hornbill, Pied Hornbill, Red Trogon, Greater-racket Tailed Drongo, Black-hooded
Oriel, White-browed Scimitar Babbler, Blue-bearded Bee-eater, Plum-headed Parakeet og
Alexandrine Parakeet er blandt dem, som vi kan forvente at se. Udover smukke fugle er der
mulighed for at besøge lokale stammefolk og opleve deres Tharu stammedanse.
De tre nætter i Chitwan overnatter vi på Hotel Kasara Resort http://www.kasararesort.com .

Torsdag den 16. februar, Chitwan National Park – Kathmandu, 160 km
Efter morgenmad starter vi vores tur tilbage til Kathmandu. Det bliver forhåbentlig en rolig tur
med flere stop undervejs ved gode fuglesteder. Måske bliver der sidst på dagen tid til et besøg
inde i Kathmandu.
Aftensmad og overnatning er igen på dejlige Hotel Gokarna Forest Resort.

Fredag den 17. februar, Kathmandu, afrejse
Dette bliver vores sidste dag i Nepal. Efter morgenmad skal vi pakke, da vi skal være ude af
værelserne inden middag. Bagagen bliver opbevaret på hotellet, mens vi kan tage vores sidste
oplevelser.
Afhængigt af stemningen i gruppen kan det enten blive på byrundtur i Kathmandu eller på en
sidste fugletur, som f.eks. kan gå til Shivapuri, som er en nationalpark med skovbevoksede bakker
nord for Kathmandu med flotte udsigter, aber og en lang række fugle som Long-tailed Broadbill,
Khalij Pheasant, Yellow-bellied Fantail, White-throated Fantail, Long-tailed Shrike, Spangled
Drongo, Spotted Forktail, Dark/Black-throated Thrush, Orangebellied Leafbird, Fire-tailed Sunbird,
Red-billed Blue Magpie samt Blue-Fronted, White-Capped og Plumbeous Water Redstart.
Dagen slutter tilbage på hotellet, hvor vi holder en afskedsmiddag med Rajendra og hans stab.
Derefter kører vi til lufthavnen, hvor vi skal flyve hjem omkring midnat lokal tid.

Lørdag den 18. februar, hjemkomst
Efter en nat i flyet med flyskift i Doha kommer vi trætte hjem til København, men forhåbentlig
fulde af gode oplevelser.

Den forventede rute for Nepalturen vist på Google Maps ©.

Generelt
Nepal er et smukt land, men det tager tid at rejse i Nepal. Vejene er få og små i det bjergrige land,
mens trafikken er intens. En tur på 200 km kan derfor tage 5-6 timer plus pauser undervejs, hvor
der er noget særligt spændende at se. Det er ikke muligt at komme højere op på asfalterede veje
end til ca. 2700 m o.h. Vi har planlagt denne rejse efter at komme rundt til en række af Nepals
bedste fuglesteder i mest muligt forskellige landskaber og med mindst mulig rejsetid, som I kan se
af kortet herover.
Vi har også forsøgt at vælge nogle af de bedste hoteller/lodges undervejs i dejlige omgivelser, men
vi må ikke forvente, at standarden i alle henseender er som herhjemme. Der kan komme
overraskelser undervejs, som vi på bedste ekspeditionsvis må prøve at løse sammen.
Turleder: Niels Riis

