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Приєднуйтесь до 
сміливої пригоди



РЕЄСТРАЦІЯ

краєвиди гірських піків та культура 
народностей горкха, неварі й тару

пасма Аннапурна

давні святі місця 
буддизму та індуїзму

гімалайський курорт біля озера Фева
Покхара

долина Катманду та її 
унікальна архітектура 

джунглі річки Рапти 

Ми намагаємося зробити маршрут максимально комфортним, 
але Непал – це Непал. Будьте готові до пригод! 

рівень складності 
маршруту – легкий, 

але активний

тривалі піші

прогулянки


урбаністичними

місцями

сафарі в 
національному

парку Читван

2 внутрішні 
перельоти, переїзди 
гірськими дорогами 

(до 7-8 годин)

Від ідеї до реалізації ми витримали паузу впродовж 3 
місяців... і таки наважились.  WHITE запрошує друзів-
стоматологів до сміливої пригоди. Давайте відкриємо 
ще один континет разом!



 двомісні номери у готелях 4-5* зі сніданкам
 транспорт (2 внутрішні перельоти, проїзд 

спеціально зарезервованим комфортним 
мікроавтобусом з водієм, таксі, міський 
транспорт

 Вхідні квитки до пам’яток, музеїв і парків, 
сафарі в національному парку, окрім сафарі 
на слонах (експлуатація тварин суперечить 
політиці компанії)

 Супровід професійного турлідер
 спільна вечеря Secret place & secret talk
 

 авіаквитки до Катманду і назад 
 Медичне страхуванн
 Віза до Непалу (25$, оплачується в 

аеропорту)
 приблизні Витрати на харчування – 

$20-25/день

 Політ літаком до Евересту – $17
 Політ на гелікоптері базовий табір 

Аннапурни – $250 Полі
 Параглайдинг – $50-60

ВКЛЮЧЕНО

НЕ включено

Додаткові атракції 

приклади готелів

Kathmandu 
Marriott 
Hotel

Катманду

Jungle 
Crown 
hotel

Читван

Pokhara 
grande

hotel

Покхара

5* 4* 5*
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23-30.10.21

Прибуття в Катманду, аеропорт Трибхуван 

Поселення в готель, вечеря 




Виліт до національного парку Читван в Бхаратпурі

Заселення в готель у Саураха

Візит до слонової ферми

Купання в річці Рапті та в басейні готелю




Сафарі територією національного парку

Культурне шоу про життя місцевих племен




Сніданок, виліт в Покхару – непальський гірський 
курорт на березі озера Фева, де нас чекають

 катання на човні озером Фев
 підйом пішки до буддійської пагоди Світ
 візит до Сарангкот з чудовими краєвидами на 

Покхару і засніжені піки гори Аннапурн
 музей народності Горкх
 музей альпінізму



Додаткові опції – параглайдинг і політ на 
вертольоті в базовий табір Аннапурни




Виїзд рано-вранці в Катманду (автобус, 6-8 год)



Заселення в готель у центрі міста, де зосереджені 
духовні, культурні та шопінг-багатства Непалу:

 визначні пам'ятк
 три королівства – Патан, Бхактапур і Катманд
 найдавніша ступа Сваямб
 священна ступа – Будданат
 бронзова і дерев'яна скульптура Катманду




Збори, шопінг

Виліт додому

День 1

День 2

День 3

Дні 4-5

Дні 6-8

День 9
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організаційний партнер

Impulse education
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0674082743


