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BEZIENSWAARDIGHEDEN 
1.Thamel 

Thamel is dé plek waar je

souvenirs kunt shoppen, lekker

kunt eten, goedkoop kunt

overnachten en waar  je goedkoop

de laatste items voor de trekking

inkoopt.  

2, Boudhanath 

Ontdek in de wijk Bouddah één

van de grootste en belangrijkste

stoepa’s in Zuid-Azië. 

3, Kathmandu Durbar Square 

Was jarenlang het belangrijkste en

bekendste plein van Kathmandu.  

4, Swayambhunath 

wordt ook wel Monkey Temple

genoemd. Het is een kleine klim,

maar eenmaal aangekomen word

je beloond met een gigantische

stoepa en een prachtig uitzicht. 

 5, Pashupatinath 

Ligt aan de heilige Bagmati rivier

waar dagelijks nog crematies

plaatsvinden.  

6, Bhaktapur 

Je vindt in deze stad per vierkante

meter meer tempels dan in

Kathmandu of in Patan. De stad voelt

oud en authentiek aan. 

7. Garden of dreams 

Op 2 minuutjes lopen van het

chaotische Thamel vind je de Garden

of dreams. Een oase van rust. Wil je

even ontsnappen van de chaos, dan

is dé plek. 



S L E E P  &  E A T
De leukste slaapplekken & hotspots in Kathmandu

voor je verzameld .

Maya Guest House /   / €21 per nacht / 8.9 

ROKPA Guest House / €60 per nacht / 9.3 

The Dwarika’s Hotel  / €249 per nacht / 9.2 

Kathmandu Grand Hotel /  €40 per nacht / 8.9 

Zostel Kathmandu / Hostel / €14 per nacht / 9.1 

Kumari boutique hotel / €44 per nacht / 9.7 

ACCOMODATIE

Thamel Doner Kebab, niet voor niets nr. 1 van

Tripadvisor. Dit moesten we proberen. Voor 1,5

euro een hele maaltijd en absoluut de beste

Kebab die je in Nepal kunt vinden. 

The Vesper Cafe & Restaurant, hippe plek waar je

kunt lunchen en dineren. Je kunt heerlijk in alle

rust dineren in de tuin. Een erg leuke en gezellige

plek. 

Himalayan Java, heb je zin in een goede kop

koffie, gezonde smoothie of dorstlessende

limonade dan is je must-to-go-to 

Blueberry Kitchen & Coffee Shop, heerlijk goed

Nepalees eten en meer. 

Rosemary Chicken, betaalbaar en erg lekker 

Sams bar, een erg leuke plek om een lekker

drankje te doen 

New Orleans, vele biertjes en gezelligheid vind je

bij New orleans 

OR2K, een beetje zweverig, maar erg lekker

vegetarisch eten. 

HOTSPOTS



H O E  K O M  I K  E R ,  T A X I ´ S  E N  
W A A R  G A  I K  N O G  M E E R  N A A R  
T O E

Hoe kom ik er
Er zijn helaas geen rechtstreekse vluchten naar Kathmandu

vanuit Amsterdam (ook niet vanuit Brussel of Dusseldorf). Je

hebt vaak nog een overstap in Dubai, Turkije of New Delhi.  

Reis van Amsterdam - Kathmandu 

# ongeveer 10 uur met overstap 

# +/- 500 euro voor een retour 

Vervoer
# Taxi 

# Kosten +/- 1 euro per rit

Mount Everest trekking: De meeste mensen nemen een vlucht

naar Lukla. Dit duurt ongeveer een half uurtje en de vlucht

kost ongeveer 140 euro. Je kunt over land naar de Mount

Everest via Gyirong Port. De rit duurt dan 2 dagen en omdat je

via Tibet gaat, is een tourguide verplicht. 

Annapurna Circuit: de meeste mensen vertrekken van

Kathmandu naar Pokhara. Je kan ook een minivan huren en

direct naar Besi Sahar reizen. Of de public bus pakken

Bhulbhule. 

Pokhara: Met de bus. Kaartje kost ongeveer 5 euro en de rit

duurt ongeveer 7 – 8 uur. 

Chitwan: Vanuit Kathmandu gaan er verschillende bussen

naar Chitwan. De reis duurt ongeveer 7-8 uur en kost je

ongeveer 5 euro. 

Verder reizen naar:



Vaak Foetsie en een beetje een foodie .  Dat ben ik in

een notendop .  Het liefst ben ik zoveel mogelijk weg ,

op reis ,  de wereld aan het ontdekken .  Dit doe ik niet

alleen ,  maar samen met mijn grote liefde (bijna man)

en heel af en toe onze lieve ,  oude ,  brompot van een

mopshond .  Maar ook met vrienden en familie

natuurlijk .  Van duiken tot het beklimmen van

gigantische bergen ,  eten aan straat tot luxe villa ’s ,  van

helemaal niks doen tot blaren onder onze voeten

lopen .  

Foedsie .nl 


