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INFORMATIE 
VOOR REIZIGERS NAAR DE HIMALAYA 

 
Met dit informatiebulletin vol praktijktips en –adviezen kunt u goed voorbereid naar de Himalaya af 
reizen, waardoor u nog meer zult genieten van een ongetwijfeld bijzondere reis. Wij hopen dat deze 
informatie uw belangrijkste vragen beantwoordt, maar pretenderen niet hieronder elke vraag te 
beantwoorden die een deelnemer kan bedenken. Uiteraard beantwoorden wij deze graag telefonisch 
of per email. Het is ook zeer aan te bevelen om de deelnemersbijeenkomst bij te wonen, waar u uw 
laatste vragen kunt stellen en bovendien kennis kunt maken met uw tochtgenoten. Wij wensen u hier 
vast een fijne voorbereiding toe. 
 

 
 

Nepal in het kort 
 
Naam 
Volgens kenners komt Nepal van het woord Nepa dat verwijst naar het Newar-Koninkrijk, nu de 
Kathmandu-vallei. In oude Sanskrietbronnen wordt het land aangeduid als Nepala. De inwoners van 
Nepal werden voor de Shah-dynastie aangeduid als Nepa. 
 
Ligging en omgeving 
Nepal is met een oppervlakte van 150.000 vierkante kilometer bijna vier keer zo groot als Nederland. 
Het landschap bestaat grotendeels uit bergen, waaronder ook de hoogste berg van de wereld, de 
Mount Everest. Het noorden van Nepal bestaat voornamelijk uit het Himalaya gebergte met hoge en 
besneeuwde bergtoppen (acht van de veertien hoogste bergen liggen hier, allemaal boven de 
achtduizend meter). In het zuidelijke grensgebied, ook wel de Terai genoemd, zijn de laagvlakten te 
vinden. Centraal Nepal bestaat uit een heuvellandschap met veel groene valleien waarin de grote 
steden liggen. 
 
Hoofdstad van Nepal is Kathmandu. 
Nepal ligt in het overgangsgebied tussen Zuid- en Centraal-Azië. Het land grenst in het westen, 
zuiden en oosten aan India. In het noorden grenst Nepal aan China (aan de provincie Tibet). 
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Geschiedenis 
Nepal heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot voor het begin van de Christelijke jaartelling. 
Door de ligging van het land staat het zowel onder Indiase als onder Chinese invloed. Lang is het land 
geregeerd door koningen en maharadja's. In 1962 kreeg Nepal een nieuwe grondwet. De macht van 
de koning werd uitgebreid en politieke partijen werden verboden. In plaats van politieke partijen werd 
Nepal een partijloze 'democratie', welke volgens de koning beter bij de volksaard paste. Na een 
volksopstand in 1990 werden politieke partijen weer toegestaan en werd er een democratische 
grondwet ingesteld. Doordat de kroonprins in 2001 bijna zijn hele familie, inclusief zichzelf, uitroeide 
door een geschil over de keuze van zijn bruid, werd een broer van zijn vader tot nieuwe koning 
benoemd. In 2005 stelde deze koning de grondwet buiten werking en trok daarmee alle macht naar 
zichzelf toe. In 2006 werd de koning gedwongen zijn macht op te geven. De burgeroorlog, waarin 
Nepal verwikkeld zat vanaf 1996, kwam ten einde in 2006. Een grote meerderheid van het Nepalese 
parlement stemde in 2007 voor afschaffing van de monarchie. In 2008 ging het Koninkrijk Nepal over 
in de Democratische Federale Republiek Nepal. 
 
Bevolking 
Met een oppervlakte van 147.000 km² en een bevolking van bijna 30 miljoen mensen heeft Nepal een 
bevolkingsdichtheid van 143 inwoners per km² (Nederland: 450 per km²). Er wonen zo'n vier miljoen 
mensen in en rond de hoofdstad Kathmandu. De dichtstbevolkte regio's zijn de Kathmandu vallei en 
de Terai, terwijl de hoger gelegen gebieden dunbevolkt zijn. De Nepalese bevolking kan onderverdeeld 
worden in drie hoofdgroepen: de Sherpa's (oorspronkelijk uit Tibet), de Tibeto-Birmanen en de 
Indoariërs. Daarnaast zijn er ruim 35 andere etnische groepen. 75 procent van de bevolking is van 
Indo-Nepalese afkomst, de andere 25 procent behoort tot de Oud-Nepalese groepen. Iedere groep 
kent z'n eigen taal, tradities en gewoonten. 
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Religie 
De belangrijkste religies in Nepal zijn het hindoeïsme en het boeddhisme, die in Nepal erg nauw 
verweven zijn met elkaar. Op het tempelcomplex van Swayambhunath staan bijvoorbeeld zowel 
boeddhistische als hindoeïstische heiligdommen. Hindoes en boeddhisten bezoeken elkaars tempels 
en feesten en sommige Nepalezen hangen zelfs beide religies aan. Het onderscheid tussen de religies 
is voor een buitenstaander vaak nauwelijks zichtbaar. Godsdienst neemt in het dagelijkse leven in 
Nepal een zeer vooraanstaande plaats in. Iedere dag brengen gelovigen hun offers naar een van de 
talloze tempels en er gaat geen maand voorbij of er is wel een belangrijk religieus feest te vieren. Het 
hindoeïsme is met een aanhang van 87% van de bevolking de grootste godsdienst van het land. Het 
boeddhisme neemt met een aanhang van 8% de tweede plaats in. De Boeddhisten leven met name in 
het noorden en oosten van het land. Naast deze twee religies is er een klein percentage Nepalezen 
aanhanger van de islam of het christendom. 
 
Indeling naar religie: 
Boedhisme 11% 
Hindoeïsme 81% 
Moslim 4% 
Overig 4% 
 
Talen 
Het Nepali (Parbatiya, de taal van de mensen in de heuvels) is de officiële taal van Nepal. Het Nepali is 
afgeleid van het Sanskriet en behoort tot de Indo-Europese talen. Het is verwant aan het Hindi, de 
officiële taal van de zuiderbuur India. Beide talen kennen hetzelfde schrift, het Devanagari. Ongeveer 
55 procent van de bevolking spreekt Nepali. De taal is een verplicht vak op scholen in het gehele land. 
Andere in Nepal gesproken talen zijn het Maithili, Bhojpuri, Tamang, Avadhi, Tharu en het in de 
Kathmandu-vallei gesproken Newari. Veel mensen in de steden spreken heel redelijk Engels en zeker 
in de hotels kan je met Engels goed terecht. 
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Klimaat 
Nepal kent door haar enorme hoogteverschillen een unieke variëteit aan landschappen en klimaten. 
Zo heerst er in de laagvlakten een heet en (sub)tropisch klimaat. De zomers zijn er heet en vochtig. De 
winters zijn zacht. In de heuvelgebieden heerst een gematigd klimaat, waarbij warme zomers worden 
afgewisseld met koele winters. In de Himalaya heerst boven de 4.200 meter een Alpenklimaat. In de 
korte, koele zomers wordt het overdag niet warmer dan 10 graden Celsius en in de lange strenge 
winters vriest het voortdurend. Nepal kent niet alleen immense verschillen in hoogte, maar ook de 
jaarlijkse hoeveelheid neerslag verschilt behoorlijk per gebied. De meeste regen valt tijdens de 
moesson (regentijd) van half juni tot eind september.  
De rest van het jaar is het, op een enkele bui na, droog. In de moessonmaanden is de luchtvochtigheid 
hoog en er vallen dagelijks fikse buien. Voor trektochten hoog in de bergen zijn de maanden maart, 
april, oktober en november het meest geschikt. In de maanden december tot en met februari is het 
iets koeler, maar perfect voor trektochten in de lager gelegen gebieden. Het grote voordeel in deze 
maanden is dat de lucht heel helder is zodat het zicht optimaal is. En dat is toch wel erg belangrijk bij 
een bestemming die bekend staat om de mooie vergezichten. De hele periode van oktober tot en met 
april leent zich uitstekend voor het maken van cultuurrondreizen en het bezoeken van de wildparken. 
In juni, juli en augustus regent het weliswaar veel, maar meestal 's nachts. Voordeel is dat er in deze 
perioden weinig toeristen zijn en dat de prijzen veelal lager liggen. 
 

 
 
Lokale gebruiken 
In Nepal speelt religie een belangrijke rol en vrijwel overal wordt u hiermee geconfronteerd. 
Belangrijke bezienswaardigheden zoals paleizen, musea, forten, tempels en kloosters zijn ontstaan 
door de verschillende godsdiensten. Sinds april 2008 is Nepal geen koninkrijk meer maar een 
republiek. De snelheid en efficiency waarmee in Nepal geleefd wordt, lijkt in niets op Nederland. Kijk 
daarom niet vreemd op wanneer men u niet snel begrijpt of wanneer u lang moet wachten voordat u 
geholpen wordt. Pas wanneer u uw westerse mentaliteit thuis laat, zult u optimaal kunnen genieten 
van al het moois dat Nepal u te bieden heeft. Open staan en respect tonen voor lokale mensen dragen 
bij aan unieke ervaringen en aan het behoud van culturen. Pas waar nodig uw kleding aan en 
fotografeer alleen mensen die dat op prijs stellen. 
 
U dient gepast gekleed te gaan uit respect voor de lokale bevolking. Als u een huis betreedt van de 
lokale bevolking dient u uw schoenen uit te trekken. Dit is ook van toepassing als u een tempel of 
heiligdom betreedt. In Nepal heeft men een aantal andere gebruiken en gewoonten dan die wij kennen 
in Nederland. Een aantal hebben we voor u even op een rijtje gezet voor u. De Nepalezen zijn heel 
behulpzaam, vriendelijk en tolerant naar bezoekers en ze proberen het iedereen naar de zin te maken. 
Respecteer hun gewoonten en gebruiken. Men schudt niet elkaar de hand bij een begroeting, maar 
door de handpalmen voor de borst tegen elkaar te plaatsen en 'namaste' te zeggen. Men geeft de 
kinderen geen aai over hun hoofd.  
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Het hoofd is het hoogste deel van het lichaam en tevens de behuizing van de ziel. Voeten zijn het 
laagste deel van het lichaam daarom moet u niet iets aan raken met uw voeten. Vraag altijd 
toestemming om een Hindoetempel te bezoeken. De meeste zijn voor toeristen gesloten. Als u om 
een tempel of stoepa loopt, loop dan altijd met de wijzers van de klok mee. Het aanraken van 
religieuze beelden is niet toegestaan. Nepalezen schudden vaak met hun hoofd als ze ja bedoelen en 
knikken ja als ze nee bedoelen. Dit kan soms verwarrend zijn. Het is niet gebruikelijk dat een echtpaar 
of een stel de liefde voor elkaar in het openbaar toont. Als u voor uw gastvrouw of gastheer een 
presentje hebt meegebracht, dan wordt dit onuitgepakt weggeborgen. In Nepal vindt men het niet 
passend om presentjes uit te pakken in de aanwezigheid van de gever. 
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1.  Voor de reis 
De combinatie van de dikwijls drukke dagen voor vertrek, de vermoeiende reis, de vele indrukken bij 
aankomst  in Nepal en een trektocht in de Himalaya vergen veel van uw conditie.  
Het is belangrijk van te voren te beseffen, dat een trektocht in de Himalaya de nodige inspanning en 
en doorzettingsvermogen vraagt. Tijdens de vaak wekenlange trektocht moet alle westerse luxe en 
comfort worden achtergelaten. In overleg met Snow Leopard Adventures heeft u zorgvuldig een 
trektocht gekozen van een bepaalde moeilijkheidsgraad. De moeilijkheidsgraad geeft aan wat er van u 
wordt verwacht. Het is heel wat prettiger om op stap te gaan met krachtreserves dan om na enkele 
dagen te merken dat u te hoog heeft gegrepen. Bereidt u zich daarom goed voor; dit kan voorkomen 
dat de vakantie uitloopt op een teleurstelling. 
 

 
 
2.  Moeilijkheidsgraad 
Hieronder volgt een globale verduidelijking van de door Snow Leopard Adventures gehanteerde 
moeilijkheidswaardering van 1 tot en met 5. Misschien ten overvloede, maar het is belangrijk hier op 
te merken dat iedere tocht boven de 3500 meter bij ongunstige omstandigheden zwaarder kan 
worden dan in de omschrijving is vermeld. Onderstaande opsomming geldt voor normale 
omstandigheden. 
 
Niveau 1: 
Maximaal tweemaal 3 uur wandelen per dag in een rustig tempo. Per halve loopdag is geen grotere 
stijging dan 500 meter. De tocht komt niet boven de 3500 meter en de paden zijn duidelijk en goed 
begaanbaar. 
 
Niveau 2: 
Het looptempo ligt iets hoger en een uur langer lopen mag geen probleem zijn. De stijging per halve 
dag is doorgaans niet meer dan 700 meter. Het hoogste punt van de tocht komt niet boven de 4000 
meter. Bij graad 2 kunnen de paden soms wat lastiger begaanbaar zijn. 
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Niveau 3: 
Het terrein kan ruig zijn en het lopen vermoeiend, met name in de hogere en afgelegen regionen. De 
route loopt soms over passen van 5000 meter. De kampplaatsen liggen onregelmatig verspreid, 
waardoor het mogelijk is dat deze pas laat op de dag worden bereikt.  
 
Niveau 4: 
Zware trektochten die deels de paden verlaten en waarin bijvoorbeeld een vergletsjerde pasovergang 
kan zitten (bijvoorbeeld Tasi Labtsa). U moet bij sommige tochten om kunnen gaan met pickel en 
stijgijzers. Lange vermoeiende dagen met 8 of meer loopuren kunnen voorkomen. 
 

 
 
Niveau 5: 
Deze tochten zijn zware (klim)trektochten, vaak met de mogelijkheid een hoge top te beklimmen. 
Kennis van alpiene technieken en een goede conditie zijn eisen die worden gesteld. Mentaliteit en 
doorzettingsvermogen kunnen echter onder slechte omstandigheden minstens net zo belangrijk zijn. 
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3.  Reisdocumenten en geld 
Als reiziger moet u zelf zorgen voor: 

 Een geldig paspoort. Het paspoort moet op het moment van vertrek uit Nepal nog minstens 6 
maanden geldig zijn.           

 Het visum voor Nepal 30 dagen multiple entry kost € 60,00. Een 15-daagse visum kost € 45,00 een 
visum voor 90 dagen kost €115. De geldigheidsduur van een visum gaat in op de dag van 
aankomst in Nepal. Totaal mag men op een toeristenvisum in 1 jaar maximaal 150 dagen in Nepal 
verblijven. 

 Het visum wordt afgegeven door: 
 

Consulaat van Nepal, Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, tel: 020-624 15 30,  
open op werkdagen van 10.30 tot 13.00 uur. 

 
N.B.: Indien aanvraag per aangetekende post geschiedt, het ingevulde visumaanvraagformulier met 
pasfoto, uw paspoort en aangetekend zegel ZONDER DATUM (voor het retour zenden van uw 
paspoort) zenden aan bovenstaand adres.  
 

 Een reisverzekering. Snow Leopard Adventures stelt een afdoende reisverzekering met 
werelddekking verplicht (zie reisvoorwaarden). Indien u een verzekering heeft afgesloten, wordt u 
verzocht een kopie van de polis in te leveren. Voor beklimmingen die de gebaande paden verlaten 
(niveau 5), adviseren wij u dringend om een bergsport-verzekering (via de Nederlands Klim- en 
Bergsportvereniging of andere verzekeraar) af te sluiten. 

 Geld. De Nepalese roepie is op het moment (januari 2017)  € 0,01 waard. Voor 1 euro krijgt men 
ongeveer 115 roepies. De euro is bij banken of aan de balie van een hotel in te wisselen. Een 
creditcard is in alle behoorlijke hotels te gebruiken (en dus ook in het Summit Hotel). Ook zijn er 
inmiddels een flink aantal geldautomaten, o.a. bij het Kathmandu Guesthouse in Thamel en op 
Kantipath. 
LET OP: bij steeds meer banken dient u voor vertrek eerst uw pinpas te ‘activeren’ voor gebruik in 
het buitenland!  

 Vliegticket, indien niet bij Snow Leopard Adventures gekocht. 
 
Snow Leopard Adventures zendt u (indien niets anders is afgesproken) toe: 

 E-tickets versturen we per email. 

 Betalingsbewijzen/vouchers, die u bij aankomst in een hotel of aan de lokale agent  moet afgeven. 

 Adreslijst met gegevens uitvoerende agent(en) 

 Evaluatieformulier 
 
N.B.: Indien u één week voor de vertrekdatum niet alle documenten in huis heeft, dient u direct contact 
op te nemen met het kantoor. Snow Leopard Adventures is niet aansprakelijk voor problemen en/of 
kosten welke ontstaan door het (te) laat doorgeven dat reisdocumenten niet goed of niet volledig zijn 
aangekomen. 
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4.  Wat mee te nemen  
Onderstaand overzicht is slechts een richtlijn. U bepaalt uiteindelijk zelf wat u meeneemt. 
 

 waterafstotende grote sporttas of plunjezak voor uw bagage 

 (dag)rugzak, de grootte is afhankelijk van de trektocht 

 goed ingelopen berg (wandel)schoenen 

 gymschoenen of slippers, reserveveters 

 ondergoed (ook lang), thermisch ondergoed is warm, lichtgewicht, vlug droog en draagt prettig 

 voldoende wandelsokken en eventueel ondersokken 

 trekkingbroek en eventueel joggingbroek (ook als extra ondergoed of pyjama te gebruiken).     

 (over)hemden, T-shirts 

 korte broek of bermuda  (de zgn. ‘afrits’-broeken bieden het voordeel van kort en lang ineen) 

 dunne trui 

 warme trui en/of fleece-jack 

 jack  (ademend, wind- en waterdicht, bijv. Gore-Tex) 

 overbroek (wind- en waterdicht) 

 eventueel een extra slaapmatje (Therm-a-Rest o.i.d) 

 wanten en/of handschoenen, muts en shawl 

 slaapzak (eventueel lakenzak) 

 veldfles (1 - 1,5 liter)  

 toiletspullen   

 eventueel zwemkleding (dames liefst een badpak)    

 handdoek (sneldrogend) en eventueel washandje 

 zonnebrandcrème, lippenbescherming (hoge factor) 

 zonnebril, zonnehoed of pet, eventueel halsdoek (Buff!) 

 zakmes 

 wereldstekker 

 fotocamera (plus reserve batterijen) 

 goede zaklantaarn (handiger is een hoofdlamp) met reserve-batterijen 

 2 identieke pasfoto’s 

 (papieren) zakdoeken 

 rol wc papier (voor overdag) 

 sporttape, handig voor reparaties van tenten, kleren en zelfs van schoenen 

 rolletje touw (kan ook als waslijn worden gebruikt), knijpers 

 een paar grote (veiligheids)spelden 

 plastic zakken (niet te klein) die dienst kunnen doen als waszak, om spullen in te  
     stoppen als het gaat regenen of om op te zitten 

 snoepgoed voor tijdens het lopen (pinda’s, gedroogd fruit, chocolade, drop, mueslirepen, etc.) 

 voor hoge passen gamaschen, sneeuwbril, ed. 

 reservebril en/of lenzen 

 eventueel telescopische skistokken (met name in afgelegen, padloze gebieden of bij minder sterke 
knieën) 

 reisapotheek (zie verder bij punt 6) 
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Voor deelnemers die een hoge top of bergpas gaan beklimmen (niveau 5) geldt eveneens onderstaand 
aanvullend overzicht: 

 gletsjerbril en sunblock crème 

 stijgijzervaste bergschoenen (liefst kunststof i.v.m. bevriezingsrisico) 

 aluminium reddingsdeken 

 optioneel bivakmuts 

 optioneel donsjack 

 optioneel bivakzak 
 
 

 

Overzicht benodigde klimspullen per 
klimtocht/expeditie niet nodig wel nodig 

 

       
 

Stijgijzers D-schoen pickel helm gamaschen klimgordel 

       
Mera Peak Kort noodz noodz     aangeraden noodz 

Maka Mera noodz noodz noodz aangeraden aangeraden noodz 

Mera Island noodz noodz noodz aangeraden aangeraden noodz 

Naya Kanga Tilmans noodz noodz noodz   aangeraden noodz 

Saribung noodz noodz     aangeraden noodz 

Klimmen in Khumbu noodz noodz noodz aangeraden aangeraden noodz 

Rolwaling Challenge noodz noodz noodz aangeraden aangeraden noodz 

Chulu Far East noodz noodz noodz   aangeraden noodz 

       

 
jumar abseil 8 karabiners ijsschroef prusik 

 

       
Mera Peak Kort aangeraden aangeraden 2x     

 
Maka Mera aangeraden aangeraden 2x 1x 2x 

 
Mera Island aangeraden aangeraden 2x 1x 2x 

 
Naya Kanga Tilmans aangeraden aangeraden 2x 1x 2x 

 
Saribung     2x 1x 2x 

 
Klimmen in Khumbu noodz noodz 2x 1x 2x 

 
Rolwaling Challenge aangeraden noodz 2x 1x 2x 

 
Chulu Far East aangeraden aangeraden 2x 1x 2x 

  

 
 
 

MATERIAAL TE HUUR 
Desgewenst kunt u een slaapzak en/of donsjas huren. U betaalt hier euro 2 per item per dag voor. 
Reserveren kan uitsluitend voorafgaand aan de reis: telefonisch of via de mail.  
Klimmaterialen te huur:  
klimschoenen, klimgordel, helm, pickel, stijgijzers, stijgklem (kosten € 2-8 per dag) 
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5.  Ziektes en het voorkomen hiervan 
Voor Nepal geldt geen vaccinatieplicht, maar het wordt aangeraden om u toch tegen de volgende 
ziektes te laten vaccineren: Tyfus (3 jaar geldig), DTP (10 jaar geldig), en Hepatitis A (3 jaar geldig). 
Na een herhalingsprik binnen anderhalf jaar 25 jaar geldig. Aanbeveling: Hepatitis B (betaat uit 3 
vaccinaties waarna levenslange bescherming).  
Bij De Reisdokter of uw plaatselijke GG&GD kunt u informatie inwinnen over de benodigde 
vaccinaties. De Reisdokter: 0900-REISDOKTER. Daarnaast adviseren we de deelnemers op de hoge 
en Alpiene trektochten een medische controle te laten doen. 
 
Malaria komt niet voor in de Kathmanduvallei en in de bergen. Eventueel kan malariaprofylaxe 
ingenomen worden, wanneer gedurende de moessonperiode (zomer) de tropische laaglanden van de 
Terai worden bezocht. 
 
Bloedzuigers komen in Nepal voornamelijk voor tijdens de moessontijd en vlak daarna tussen de 
2000 en de 3000 meter hoogte. Trek de bloedzuiger nooit los!!! Onvolledige verwijdering kan infectie 
veroorzaken. Ze laten los door ze met zout te bestrooien of ze aan te raken met een heet voorwerp (of 
sigaret). De schoenen met Dettol besproeien werkt preventief! Bloedzuigers dragen, in tegenstelling 
tot bijv. teken, geen ziektes met zich mee. 
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Hoogteziekte is een ongrijpbare aandoening die zelfs dodelijk kan zijn. Toch is het geen echte ‘ziekte’. 
De symptomen (zoals hoofdpijn en misselijkheid) zijn aanpassingsstoringen van het lichaam, dat 
enkele dagen tot weken nodig heeft om aan een bepaalde hoogte te wennen . De symptomen kunnen 
weliswaar bestreden worden, maar door deze bijwerkingen te vertroebelen kunt u niet meer zien hoe 
ernstig de situatie is. Als u ondanks een zorgvuldige acclimatisatie onverhoopt toch hoogteziek 
mocht worden, is dé beste oplossing afdalen, en wel snel!  
 

 
 
Tijdens elke trektocht op hoogte wordt een aantal dagen ingelast om aan de hoogte te wennen. Korte 
dagen of zelfs rustdagen binnen een trektocht zijn dan ook vaak van groter belang dan menigeen 
denkt! Elk menselijk lichaam heeft dan de mogelijkheid zich aan te passen aan hoogte. 
 
Last van de hoogte openbaart zich in eerste instantie (meestal ’s nachts) met de volgende 
symptomen: hoofdpijn, misselijkheid, gebrek aan eetlust en slapeloosheid of juist het tegendeel: 
slaperigheid. Deze symptomen zijn vervelend, maar hoeven zeker niet tot ernstige hoogteziekte te 
leiden.  
 
Bij braken of aanhoudende/toenemende hoofdpijn verkeert de hoogtezieke in het tweede stadium van 
hoogteziekte. Afdalen is nodig om een ernstige vorm van AMS (Acute Mountain Sickness) te 
voorkomen. Indien deze ernstige vorm optreedt, is het meestal bij die tochten, die zich snel naar grote 
hoogte (>4500m) begeven en tijdens expedities.  
 
Tijdens het derde (acute) stadium van hoogteziekte heeft het slachtoffer al veel voortekens genegeerd 
en had al moeten zijn afgedaald. Vochtophopingen in de hersenen (HACE) en longen (HAPE) kunnen 
binnen enkele uren dodelijk zijn doordat hersenfuncties uitvallen of het slachtoffer verdrinkt in het 
vocht. 
 



© Snow Leopard Adventures 
 

Snow Leopard Adventures, K.v.K. nr 27182115 te Den Haag, BTW nr. NL0616.21.729.B.01, The Globe Outdoor & Travel Center, Waldorpstraat 15-H,  
2521CA Den Haag,  tel: +31-(0)70-3882867, info@snowleopard.nl, www.snowleopard.nl, Lid ANVR/SGR/SCR 

 

14 

 
 
 
Ondanks vele onderzoeken is er nog steeds geen medicijn tegen hoogteziekte uitgevonden. Eventueel 
kunt u preventief Diamox slikken (zie 6. Reisapotheek) Dit vochtuitdrijvingsmiddel (een plaspil) heeft 
als bijwerking dat u sneller kunt ademhalen, maar zorgt er ook voor dat u nog meer vocht kwijtraakt 
dan u gewoonlijk al op hoogte verliest. Wanneer u Diamox slikt zult u dus extra moeten drinken. 
 
Enige nuttige wenken en tips m.b.t. de gezondheid: 
 
-  drink geen ongekookt water (wel uit flessen mineraalwater), eet alleen zelf geschild fruit en geen ijs. 

Thee is vrijwel altijd veilig. 
-   drink veel op grote hoogte. Vooral bij veel transpireren moet daarop goed gelet worden (ca. 
    1 liter per dag per 1000 m hoogte). 
-   blijf alert op de eerste symptomen van hoogteziekte: hoofdpijn, misselijkheid, gebrek aan  
    eetlust en slapeloosheid 
-   in gebieden waar veel muggen zijn, met name de Terai, zo mogelijk een klamboe gebruiken   
    en ‘s avonds armen en benen bedekken. Onbedekte lichaamsdelen insmeren met een goed  
    muggenwerend middel met het ingrediënt DEET. 
-   houd bij routes boven de 3500m een rustig tempo aan, laat het lichaam aanpassen aan de  
    omstandigheden en hoogte. 
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6. Reisapotheek 
De trekkingorganisaties waarmee Snow Leopard Adventures samenwerkt geven een medicijnen- en 
EHBO-set mee voor de lokale begeleidingsgroep (staf, dragers, etc.). Deelnemers dienen zelf een 
medicijnen- en EHBO-set mee te nemen. Een aantal medicijnen in deze set, moet door een (huis)arts 
worden voorgeschreven. Deze arts blijft voor de verstrekking en het gebruik van de medicijnen 
verantwoordelijk. Hieronder volgt een advies voor de inhoud van uw reisapotheek. Bij reisboekhandels 
is het handige en handzame boekje ‘Hoe blijf ik gezond op hoogte. 
 
Inhoud reisapotheek: 
Verbandmiddelen 

 snelverband (12 * 12 cm) voor grote bloedende wonden 

 steriele gazen (5 * 5 cm) voor het afdekken van wondjes 

 Hansaplast pleisters 

 Leukoplast of sporttape (5 cm), voor het vastplakken van verband, het afplakken van  
     blaren, etc. 

 hydrofiel elastische zwachtel (5 cm) 

 ideaalzwachtel (8 cm) voor verstuikingen 

 mitella voor luxaties of breuken arm/schouder 

 verbandwatten 

 schaartje 

 pincet 

 veiligheidsspelden 

 tekentang 

 betadine jodiumoplossing ter desinfectie van snij- en schaafwonden 
 
Eventueel: 
-  pakje steri-strips voor dichtplakken van kleine wonden 
-  Steripen (www.steripen.com), waterzuiveringspen. Optioneel, aangezien al het water grondig wordt 
doorgekookt, dus in feite niet noodzakelijk. 
 

 
  

http://www.steripen.com/
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-  unitule of betadine-jodiumgazen (10*10cm, apart verpakt) voor brand- en schaafwonden, hecht 
niet aan de wond 
-  Spenco second skin (of vergelijkbaar) voor blaren 
N.B.: Goede zonnebrandcrème en lippenstift met hoge beschermingsfactor niet vergeten 
 
Medicijnen (zonder doktersrecept verkrijgbaar) 

 pijnstillers   Paracetamol of Aspirine 

 jeuk-insectenbeet  Azaron 

 diarree   ORS (Oral Rehydration Salt) 
    Norit, Diacure, Imodium 
    Tannalbumine tabletten: 1 tablet om de 2 uur tot de diarree stopt 

 verkoudheid:   Otrivin neusspray 
 
Medicijnen (alleen op doktersrecept verkrijgbaar) 

 sterkere pijnstillers:  Diclofenac, 50mg (3 x daags 1 tablet) 
    Brufen, 400mg (maximaal 4 x daags 1 tablet) 

 diarree:   Reizigersdiarree wordt meestal veroorzaakt door een E.-Coli  
    bacterie en kan enkele dagen aanhouden. U kunt imodium  
    capsules innemen (2 capsules in één keer, daarna om de twee  
    uur 1 capsule tot de diarree stopt), maar dit is niet strikt   
    noodzakelijk. Ernstige diarree met koorts of langer durend dan  
    48 uur, of diarree gepaard gaande met bloed en slijm kan  
    behandeld worden met antibiotica: ciprofloxacine, 250mg, 2 x  
    daags 1 tablet of cotrimoxazol (bactrimel), 960mg, 2 x daags  
    1 tablet gedurende 3-5 dagen. 

 
N.B. 1: Breiïge diarree, die pas na enige (> 3) weken optreedt is meestal het gevolg van een Giardia-
infectie. Aanbevolen kuur: Flagyl (Metronidazol) 3 x daags 1 tablet van 500mg gedurende 5 dagen. 
N.B. 2: Bij ernstige problemen altijd z.s.m. een arts raadplegen! 
 

 Neusbijholte-ontsteking: Amoxicilline (Clamoxyl), 4 x daags 500mg of 3 x daags   
    750mg gedurende 7 dagen. 

 Blaasontsteking:  Amoxicilline of Cotrimoxazol 

 Hoogteziekte:  Preventief kan eventueel diamox worden geslikt. Beginnen 2-3  
    dagen voor aankomst op grote hoogte (>3500m) met 1 x  
    daags 500mg of 2 x 250mg. 
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7. De vliegreis 
Het gewicht van de bagage die u voor de intercontinentale reis incheckt, mag maximaal 20-30kg 
bedragen, afh van de verkozen airline. De meeste airlines werken volgens principe dat u nog slechts 
één stuks incheckbagage mee mag nemen (dan staat er 1PC in uw ticket), anders staat er 20kg of bijv 
30kg. Dan is het totale gewicht bepalend en niet het aantal stuks bagage! 
Verder is één stuk handbagage toegestaan (7kg, 55x38x20cm). Het is handig, zowel tijdens de reis als 
tijdens de trektocht, uw spullen in een plunjezak of grote sporttas te vervoeren.  
 
Neem waardevolle spullen als camera’s, geld, reispapieren, kwetsbare films en eventuele medicijnen 
altijd mee in uw handbagage. Een zakmes, andere ‘steekwapens’, batterijen etc. mogen niet mee in de 
handbagage.  
Deze worden bij de ‘security-check’ in beslag genomen. Het is verstandig om uw bergschoenen aan 
te trekken tijdens de reis. Mocht er iets met de bagage gebeuren, dan heeft u in ieder geval uw 
ingelopen bergschoenen. De rest kan altijd ter plekke worden gekocht. 
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8. Aankomst, het hotel, de dagen in Kathmandu 
Voor iedere reiziger die de intercontinentale vliegtickets via Snow Leopard heeft geboekt geldt dat de 
airport transfers voor u verzorgd worden. Dit betekent dat u bij aankomst in Kathmandu wordt 
opgewacht door iemand van de agent ter plaatse. Deze persoon zal u opwachten met een bord met 
daarop de naam van de agent, en brengt u naar uw hotel. Tijdens de dagen voor een trektocht in grote 
steden als Kathmandu, is het dragen van vrijetijdskleding geschikt, waarbij u dringend wordt verzocht 
rekening te houden met de plaatselijke normen en waarden. Ontblote rug en schouders, een (te) korte 
broek etc., worden niet gewaardeerd. 
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8.1 Summit Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himalaya View Wing Rooms: 

All rooms have fitted bathrooms, air-

conditioning, wooden parquet floors and 

cable TV, offering a high level of comfort. 

 

Summit Tower Rooms: 

Eight spacious south facing rooms with 

cable TV built above the private Summit 

Tower courtyard. 

 

Garden Wing Rooms:  

Summit’s original rooms with attached 

bathroom. Brick with carved wood open 

balconies overlooking the garden and 

swimming pool. 

 

 

 

http://www.summit-nepal.com/ 
 
 
 

 

 

http://www.summit-nepal.com/
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9. Trektocht 
Algemeen 
De (trek)tocht begint en eindigt altijd met een busreis of een lokale vlucht per vliegtuig of helikopter. 
Tijdens de trektocht kunt u bagage tot een gewicht van maximaal 14kg (15kg voor Alpiene 
trektochten)  aan een drager afgeven. Bagage die u niet meeneemt tijdens de trektocht, kunt u 
achterlaten in het bagagedepot van het hotel. Het is handig om uw spullen in een waterafstotende 
sporttas of plunjezak te laten vervoeren. Gebruik hiervoor liever geen rugzak met hard frame, want de 
dragers binden de spullen stevig bij elkaar, waardoor een rugzak kapot zou kunnen gaan.  
 
Bij het beginpunt worden naast uw persoonlijke bagage alle lasten (waaronder tenten, matjes, het 
eten, én de uitrusting van de begeleidingsploeg) verdeeld over de dragers. Zelf draagt u slechts een 
(kleine) rugzak waarin bijvoorbeeld een veldfles met (gekookt) water, zonnebrandcrème, warme trui, 
wind- en waterdicht jack, wc-papier en een fotocamera zitten en natuurlijk uw waardepapieren. Goed 
ingelopen schoenen zijn heel belangrijk, maar goede sokken (zonder naden) vergroten het 
loopcomfort. Eventueel kan men onder de wandelsokken, dunne (stretch) nylon sokjes dragen. Voor 
de reis uitproberen kan zeker geen kwaad om het beste persoonlijke loopcomfort te bereiken. 
 

 
 
Een dag op trek ziet er in zeer algemene zin als volgt uit: 
06.00 Wakker worden met een kop thee of koffie, geserveerd in eigen tent. Daarna wordt een 

wasbakje met warm water voor de tent gezet. We pakken onze eigen spullen in en de tenten 
worden opgeruimd door de staf. 

06.45 Ons ontbijt bestaat uit pap, muesli, eieren, pannenkoek en brood of chapati (een ongerezen 
 broodsoort, type pannenkoek) met boter, jam en honing, thee, koffie of warme chocola. 
08.00 Rustig aan op pad. 
11.30 Een warme lunch wordt geserveerd. De lunch bestaat uit bijvoorbeeld rijst met linzen, 

gebakken aardappelen, vlees, groenten en fruit en natuurlijk: thee, bijna de nationale drank 
van Nepal! 

13.00 Weer op pad. 
15.30 Meestal bereiken we tussen 3 en 4 uur ‘s middags het kamp. Thee en koffie met koekjes 

worden geserveerd en we hebben tijd om uit te rusten of om de omgeving te verkennen.  
18.00 Eettafels staan klaar in de eettent, verlicht door een kerosine- of gaslamp. Een meestal 

overvloedige maaltijd met thee en koffie na, beëindigt de dag. 
20.30 Meestal vroeg naar bed na een lange dag in de buitenlucht. 
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Slapen tijdens de trektocht 
Tijdens de trektocht wordt gezorgd voor tenten en slaapmatjes. Indien u extra slaapcomfort wenst, is 
het verstandig een eigen slaapmatje mee te nemen. (bijvoorbeeld Therm-a-Rest). U moet zelf voor 
een slaapzak zorgen (in Nepal eventueel te huur; graag op voorhand reserveren). De benodigde 
kwaliteit van de slaapzak hangt af van de hoogte die de tocht bereikt. Tijdens ‘hoge’ trektochten is 
een warme slaapzak natuurlijk belangrijk (-15°). Een (fleece)-lakenzak in de slaapzak geeft extra 
isolatie als het koud is, houdt uw slaapzak schoon en is ook te gebruiken als het in de lagere dalen 
nog warm is. Een tricotpyjama of joggingpak is lekker warm ‘s nachts en kan indien nodig overdag als 
onderkleding worden gebruikt. 
 
Bij trektochten in lodges adviseren we overigens idem soort slaapzak. De lodges hebben als voordeel 
een gezamenlijke (vaak verwarmde) ruimte, een dak boven uw hoofd en een bed, maar de 
temperatuur op de kamers kan ook enorm laag zijn en de bedden soms ‘minder comfortabel’. 
 
Temperatuur 
Temperaturen tijdens een trektocht zijn moeilijk aan te geven. Deze hangen sterk af van het seizoen 
waarin en de hoogte waarop de trektocht plaats vindt. De seizoenen in de Himalaya lopen parallel aan 
die van Europa; lente en herfst zijn de beste perioden voor het maken van een trektocht. Overdag 
heerst vaak een aangename temperatuur, maar houd altijd een trui en/of jack bij de hand. Wanneer de 
zon ondergaat zal het vooral in hogere regionen koud worden. Boven de 3500 meter vriest het ‘s 
nachts.  
Een donsjack is tijdens ‘hoge’ trektochten zeker geen overbodige luxe, ook ‘s nachts kan het extra 
warmte bieden. Donsjacks zijn eventueel te huur in Kathmandu. Voor de állerhoogste tochten (niveau 
4-5) zijn soms kunststofklimschoenen aan te bevelen. Tijdens perioden dat de trektocht zich op grote 
hoogte afspeelt is het natuurlijk verstandig om naast een trui, jack en overbroek, ook handschoenen, 
gamaschen en een muts in de rugzak mee te dragen. 

 

 
 
Trekking permits en andere noodzakelijke vergunningen 
Iedereen die een trektocht maakt, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning ofwel een 
‘trekking-permit’. Onderweg wordt deze permit gecontroleerd en het is dus zaak deze altijd op 
verzoek te kunnen tonen. Draag daarom een permit altijd in de rugzak mee. Onze agent ter plekke 
zorgt voor het verkrijgen van benodigde permits. Hiervoor dient men 2 (soms meer) identieke 
pasfoto’s in te leveren en een kopie van uw paspoort. Vergeet deze dus niet!!! 
Naast trekking-permits zijn er in Nepal talloze vergunningen voor allerlei uiteenlopende activiteiten. Er 
zijn rafting-permits, national park-permits, peak-permits, expedition-permits, road-permits, etc. Alle 
permits zijn bij Snow Leopard (tenzij anders vermeld) bij de prijs inbegrepen. Het is echter goed te 
weten, dat bijvoorbeeld checkposten aan de ingang van een National Park (bv. Everest, Langtang, 
Chitwan, etc.), toeristen die een videocamera bij zich dragen geregeld US$ 100 laten betalen, als extra 
toegangsgeld voor het National Park. Houd daarom bij het naderen van de ingang van een National 
Park, de videocamera in de rugzak! 
 
De regels voor permits zijn aldoor in beweging. Veelal is het toeristenvisum toereikend voor de 
populairste trekkinggebieden, zoals Everest, Annapurna en Langtang. Voor andere gebieden moeten 
nog wel aparte trekking-permits worden aangevraagd. 
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Beloning begeleidingsploeg 
Net zoals u in een goed restaurant na een fijne maaltijd graag iets extra betaalt, is het na een 
trektocht gebruikelijk -zeker niet verplicht!- de begeleidingsgroep en de dragers iets extra’s te geven. 
Dit kan in de vorm van kleding die u niet meer mee naar huis terug wilt nemen of in financiële zin door 
het geven van geld.  
Het is erg moeilijk om exacte normen aan te geven wat betreft de hoogte van fooien. De hier volgende 
bedragen zijn dan ook slechts een richtlijn en dienen naar eigen financiële draagkracht en gevoel te 
worden bijgesteld. De hoogte van een bedrag hangt sterk af van de geleverde service door de 
begeleiding, alsmede van het aantal deelnemers en de lengte van een trektocht.  
 
Houd er a.u.b. rekening mee dat u geld in kleine coupures vanuit Kathmandu meeneemt. 
 

 
 
Hieronder treft u een overzicht aan wat u per persoon in € aan fooi kunt geven, afhankelijk van het 
soort tocht, de lente van de tocht en het aantal deelnemers.  
 
Uiteraard betreft het een richtlijn en kan/mag er van worden afgeweken.  

 
 
Trektocht met tenten (uitgebreide staff incl keukenploeg en extra porters voor kampeermaterialen): 
 

 2 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 

Tot 1wk 60 45 40 35 

Tot 2wkn 115 85 75 70 

Tot 3wkn 150 110 95 90 

Tot 4wkn  180 135 120 115 

Tot 5wkn 215 160 135 130 

 
Trektocht met lodges: 

 2 t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 

Tot 1wk 30 20 17 17 

Tot 2wkn 60 40 35 35 

Tot 3wkn 75 50 45 45 

Tot 4wkn  85 55 50 50 

Tot 5wkn 100 65 60 60 
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Binnenlandse vluchten 
Voor en aantal trekkings maken we gebruike van binnenlandse vluchten. Voor deze vluchten gelden 
afwijkende bepalingen voor wat betreft bagage. Zo mag er op dergelijke vluchten vaak slechts totaal 
max 15kg of 20kg bagage per persoon worden meegenomen (gewicht: check-in + handbagage!).  
 
Overgewicht wordt ter plekke gewogen. Meerkosten per kg overgewicht bedragen ong euro 2 per kilo.  
Hou er ook rekening mee dat airport taxen voor sommige binnenlandse vluchten door de deelnemer 
cash moeten worden voldaan. 
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Milieu-aspecten 
Het doel van Snow Leopard Adventures  is vele mensen op verantwoorde wijze van de wonderschone 
natuur en cultuur in de Himalaya te laten genieten. Een eerste uitgangspunt daarbij is, dat het milieu 
zo min mogelijk schade wordt aangedaan. In de drukke trekkinggebieden, waar de toeristen in lodges 
slapen en waar het eten vaak op houtvuren wordt bereid, zijn de gevolgen van de ontbossing zeer 
ernstig. Snow Leopard Adventures heeft met agenten in de Himalaya de volgende afspraken gemaakt 
met betrekking tot het verantwoord uitvoeren van trektochten: 

 Er wordt geen hout gekapt om op houtvuren uw maaltijden te bereiden. Het eten en water wordt 
gekookt op kerosinebranders. De brandstof wordt tijdens de tocht meegedragen door extra 
dragers. Uiteraard is dit van invloed op de prijs van een trektocht. 

 Alle biologisch afbreekbare materialen worden verbrand of diep begraven, zoals bijvoorbeeld het 
keukenafval. 

 Alle niet biologisch afbreekbare materialen die onderweg zijn gebruikt worden mee terug genomen 
naar Kathmandu. 

 De kampplaats wordt opgeruimd en netjes achtergelaten, zodat vrijwel niet te zien is dat er is 
gekampeerd. 

 
De deelnemer kan ook zelf nog een milieu-steentje bijdragen: 
 

 Neem oude, lege batterijen mee terug naar Nederland. Een verantwoorde verwerking van afval is 
zelfs in de hoofdstad Kathmandu onbekend.  

 Gooi geen afval neer, maar neem het mee naar de kampplaats. 

 Verbrand of begraaf wc-papier als u buiten de toilettent uw behoefte hebt gedaan. 

 Pluk geen planten of bloemen. 
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10. Ziekte of ongeval 
Natuurlijk gaan we er vanuit, dat er tijdens de vakantie niets ernstig gebeurt. Het is echter nooit uit te 
sluiten. Er kunnen oorzaken zijn die leiden tot het afbreken van een verre reis. Deze oorzaken kunnen 
de deelnemer tijdens de reis zelf betreffen, maar kunnen ook te maken hebben met omstandigheden 
thuis. Indien een deelnemer tijdens een trektocht iets overkomt, of noodzakelijkerwijs naar huis terug 
moet keren, zal er alles aan gedaan worden de persoon in kwestie zo snel mogelijk vanuit de bergen 
te evacueren en indien nodig te repatriëren. Aan dit soort evacuaties (bijvoorbeeld per helikopter) en 
repatriëringen zijn hoge kosten verbonden. Daarom stelt Snow Leopard Adventures - om problemen 
te voorkomen - een afdoende reisverzekering die de kosten voor evacuaties en repatriëringen 
vergoedt, verplicht.  
Alle kosten zullen in eerste instantie worden voorgeschoten door de agent ter plekke. Hoewel het in 
zo’n vervelende situatie wat onaardig overkomt, wordt echter iedere deelnemer die uit de bergen is 
geëvacueerd gevraagd om een document te ondertekenen waarop staat dat de deelnemer zelf alle 
door de agent ter plekke gemaakte kosten zal vergoeden. Voordat u het land verlaat dient u deze 
kosten terug te betalen (cash/creditcard) aan onze agent. U kunt de gemaakte kosten uiteraard later 
verhalen op uw reisverzekering in Nederland.  
 
 
11. Informatie over de Himalaya-landen 
 
Er zijn inmiddels zeer vele reis- , foto- en informatieboeken verschenen met betrekking tot de 
Himalayalanden. Thuis in Nederland draagt het lezen van boeken bij aan de goede voorbereiding op 
een verre reis naar andere culturen. Er zijn gespecialiseerde boekhandels op het gebied van 
reisboeken, zoals:  
 
Bever The Globe in Den Haag, Pied à Terre in Amsterdam en de reisafdeling van Donner in Rotterdam. 
 
Enkele interessante boeken m.b.t. Nepal zijn: 
 

 Trekking in Nepal (NL) - Remko Dalkmann/René de Bos  

 Handboek voor Nepal - Ronnie Rokebrand 

 Nepal   - Inside Guide 

 Nepal   - Nelles gids 

 Trekking in Nepal  - Lonely Planet 

 Trekking in Nepal  - Toru Nakano 

 The trekking Peaks of Nepal - Bill O’Conner 
 
 
12. Onze gegevens: 
 
Snow Leopard Adventures 
Waldorpstraat 15 H 
2521 CA  DEN HAAG 
Tel: 00 - 31 - 70 - 388 28 67 
info@snowleopard.nl 
www.snowleopard.nl 
Noodnummer: 06-30331028 
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Bedankt en tot ziens! 


