Rondreis Ladakh
22 nachten/21 dagen
Deze prachtige reis naar Ladakh is een mooie mix tussen cultuur en natuur. Je brengt een bezoek aan
verschillende kloosters, komt in contact met locals en neemt deel aan het Hemis festival. Een reis om nooit
meer te vergeten...
Dag 1:
Aankomst op de luchthaven van Delhi waar je
wordt opgehaald en naar uw hotel wordt
gebracht.
Dag 2:
Vandaag word je naar het vliegveld gebracht voor
een binnenlandse vlucht naar Leh en word je bij
aankomst naar je hotel gebracht.
Dag 3: Vandaag blijf je in Leh om te kunnen
acclimatiseren en te ontspannen. Leh is de
hoofdstad van Ladakh, een bergachtig gebied in
de noordelijke deelstaat Jammu en Kasjmir. De
stad ligt op zo’n 3500 meter hoogte en wordt
omringd door hoge bergtoppen – een magisch
gezicht. In en rondom Leh vind je prachtige
kloosters, kleurrijke marktjes en fantastische
uitzichtpunten
Je overnacht in Leh.

Dag 4: Je brengt een bezoek aan het Paleis van
Leh. Dit zestiende eeuwse paleis ligt op de
Tsemo heuvel en biedt een geweldig uitzicht
over de stad. Het werd tot de negentiende eeuw
bewoond door de koninklijke familie. Het
bouwwerk heeft negen verdiepingen en is
gemaakt van stenen, modder, hout en zand, wat
kenmerkend is voor de Tibetaanse architectuur.
Je brengt ook een bezoek aan de shanti stupa.
Deze prachtige witte stupa ligt aan de rand van
de stad, op een 4267 meter hoge heuvel. Het
Boeddhistische heiligdom werd tussen 1983 en
1991 door Japanse monniken gebouwd,
waardoor het bouwwerk een bijzondere
combinatie van Indiase en Japanse architectuur
is. In de Stupa vind je diverse Boeddhistische
relikwieën, waaronder een verguld beeld van
Boeddha en muurschilderingen over het leven
van Boeddha. Vooral tijdens zonsopkomst en
zonsondergang heb je vanaf de stupa een
fantastisch uitzicht over de stad.
Je overnacht in Leh.

Dag 5: De taxi brengt je naar Likir (02 uur) en daar vanuit begint een
wandeling van 3 uur naar Yangthang . Het Likir klooster ligt 50 km buiten
Leh. Het klooster behoort toe aan de Gelugpa orde. Op het terrein van
het klooster staat er een groot Maitreyabeeld. Dit 23 m hoge Boeddha
beeld is hoogtepunt van dit klooster.
In de Gonkhang zijn er prachtige muurschilderingen van Yamantaka en
Mahakala. Het is schilderachtig gelegen op een kleine heuvel in het dal,
Na het bezoek aan het klooster begint de trekking naar Yangthang.
Deze wandeling laat je stijgen naar ongeveer 3.580 m naar Phobe La .
Je kunt Yangthang vanaf Chagatse La (3.630m) zien na het oversteken van een rivier. Je verblijft vannacht bij
een familie thuis.
Dag 6: Vandaag ga je naar Temisgam (04 uur). Via Hemis Shukpachan ga je langs verschillende stupa’s Een
steile afdaling leid je naar de rechterkant van de bergen en klimt gestaag op de helling richting de Mebtak La
3.720 m.
Na een korte rustpauze en genieten van het uitzicht vanaf de pas, ga je naar het dorp Ang. Vanuit Ang ga je
richting het zuiden op de stoffige jeep weg naar het
dorp Tingmosgam. Tingmosgam is beroemd om zijn
klooster en is misschien wel het meest welvarende
dorp in de vallei vanwege zijn abrikozen, appels, noten
en mooie huizen.

Dag 7: Vandaag rijd je van Temisgam naar Alchi. Een
prachtig klein Himalaya dorpje wat vooral bekend staat
om zijn bijzondere klooster, maar ook zeker bekend is
om zijn bijzondere flora en fauna. Je wandelt door het
dorp om het dorpsleven te aanschouwen en overnacht
in het dorp.
Dag 8: Vandaag na het ontbijt ga je het klooster van
Alchi bekijken. Alchi is een Tibetaans boeddhistisch
klooster in de stad Alchi in het Himalayagebergte in
Noord-India, op 67 km afstand van de stad Leh. Het
klooster werd gebouwd door Rinchen Sangpo.
Het is een van de oudste kloosters uit het oude
Koninkrijk Ladakh en herbergt 11e-eeuwse
muurschilderingen. Dit zijn enkele van de oudst
bewaard gebleven schilderingen in de regio die
spirituele details laten zien van zowel boeddhistische
als hindoeïstische koningen van Kashmir. Daarna rijd
je terug naar Leh waar je verder een vrije middag hebt.
Je overnacht in Leh.
Dag 9: ’s Morgens bezoek je het Thikey klooster voor het
ochtendgebed en ontbijt je in het klooster. Daarna ga
je wandelend naar het Shey klooster via het dorpje
Shey. UJeovernacht in Leh

Dag 10 : Vandaag staat in het teken van het Hemis
festival. Verborgen in de groene valleien en het
tijdloos mooie Hemis-dorp ligt het grootste, 300 jaar
oude klooster van Hemis Jangchub Choling, in de
buurt van Leh. Elk jaar viert het klooster de geboorte
van Lord Padmasambhava, vereerd door de
Himalaya-bergen als de tweede Boeddha die het
tantrische boeddhisme in Tibet en Bhutan heeft

gesticht. Dit mystieke festival is compleet met heilige rituelen die worden verondersteld geestelijke kracht en een
goede gezondheid te brengen. De viering begint met het verslaan van grote pannen, melodieus getrommel van
cimbalen, kleine trompetten en lyrisch geluid van windpijpen bovenop de Gompa, waar een portret van
'Rygyalsras Rimpoche' groots wordt uitgestald om te bewonderen en te aanbidden. Een mooi beschilderde
Tibetaanse tafel bevat kopjes heilig water, ongekookte rijst, wierookstokjes en tormas of figuren gemaakt van
deeg als offer. Je kunt de toegewijde mensen bekijken en een van de vele gefascineerde toeschouwers zijn.
De monniken in kleurrijke kostuums en fel beschilderde papier-machémaskers met demonen voeren de chams
of gemaskerde dans uit om te demonstreren hoe goedheid het kwaad overwon. Vier deze strijd tussen goed en
kwaad en geef jezelf over aan de spirituele schoonheid van het tantrische boeddhisme.

Dag 11: Na het ontbijt ga je op weg naar de Nubra-vallei via de
Khardong-pas (de hoogste gemotoriseerde weg ter wereld, 5.600 m). Je
overnacht in Nubra.

Dag 12: Ontdek de dorpen Diskit en Hunder. Diskit: is het belangrijkste
dorp of hoofdkwartier van Nubra Valley, dat een kleine markt heeft die
bestaat uit een rij winkels en ongeveer 500 jaar oude Gompa op de
heuveltop. Hundar: is een prachtig dorp om te verblijven met veel
bomen en je zult echt genieten van je verblijf in Hundar. Het heeft een
klein klooster en een verwoest fort boven het dorp.
Je brengt een bezoek aan een een plaatselijke school en een heeft
Ladakhi diner bij een familie thuis
Je overnacht in Nubra.

Dag 13: Vandaag bezoek je het oude Ensa klooster, de
warmwaterbronnen van Panamik en het klooster
Samsthaling. Je overnacht weer in Nubra.
Dag 14:Vandaag ga jeweer terug naar Leh.
Dag 15: Vandaag bezoekt je Amchi, een tibetaanse kruidengeneeskundige in een Tibetaans SOS dorp.
Je overnacht in Leh
Dag 16 tot en met 18: Je verblijft deze dagen op eigen gelegenheid in Leh.
Dag 19: Vroeg in de ochtend rijdt je van Leh naar
het Tso Moriri meer, gelegen ten oosten van Leh
op een afstand van ongeveer 235 km. Deze rit
duurt ongeveer 7 uur. Deze weg wordt niet vaak
door toeristen gekozen maar voert je naar het
prachtige Changthang-plateau. Het meer en de
omgeving worden beschermd als het Tso Moriri
Wetland Conservation Reserve. Het meer ligt op
een hoogte van 4.522 m en is daarmee een van
de grootste en hoogste meren van Ladakh en
India. Het is ongeveer 26 km lang en drie tot vijf
kilometer breed. Het meer is een van de grootste
brakwatermeren van Azië.

Dag 20: Na het ontbijt kun je gaan
wandelen om de aangrenzende
gebieden van Tsomoriri te verkennen.
Oostelijk deel van Ladakh
vertegenwoordigt een landschap van
laagproductieve ecosystemen die
unieke bloemen- en faunasoorten
beschermen, waaronder verschillende
wereldwijd bedreigde zoogdieren. Je
kunt ook de Rupshu-vallei en de
aangrenzende gebieden gaan
verkennen. Je kunt hier de Changpagemeenschap ontmoeten, de
nomadische trekherders van yak,
schapen, geiten en paarden van
Tibetaanse afkomst. Zij houden zich
bezig met handel en werken aan
caravans in de regio Ladakh. Dit zijn
de belangrijkste bewoners van het gebied. In het hart van het dorp Korzok, aan de westelijke oever van het
meer, ligt het Korxok-klooster van 400 jaar oud en trekt het toeristen en boeddhistische pelgrims aan. Je
overnacht in Tsomoriri.
Dag 21: Je gaat vandaag
weer terug naar Leh via het
Tsokar-meer. Een
schilderachtig groot meer met
helder blauw water en als je
geluk hebt kunt je prachtige
vogels zien vliegen.
Dag 22: Vandaag gaat je
terug naar het vliegveld van
Leh waar je een binnenlandse
vlucht kunt nemen naar Delhi
en vandaar terug naar huis.

Plaats

Hotel

Delhi

Pride Plaza (airport
hotel)
Thongsal/ Antelope/
Lharimo
Local Homestay

Leh
Yangthang
Hemis
Shukpanchan
Alchi/
Uletokpo
Nubra
Tsomoriri
Delhi

aantal
Maaltijden
nachten
ontbijt
1
12
1

Local Homestay

1

Alchi Resort/ Duke
Saspol
Apple Camp

1

Tsomoriri inn/

2

Pride plaza

1

Wonder huts

3

Alle
maaltijden
Alle
maaltijden
Alle
maaltijden
Alle
maaltijden
Alle
maaltijden
Alle
maaltijden
ontbijt

Aantal personen

Kosten

Individuele reis

€4.150 per persoon

Tweepersoons reis

€2.375 per persoon

Drie personen reis

€ 1.995 per persoon

Vier persoons reis

€ 1.795 per persoon

Eenpersoonskamer supplement

€ 810

Binnenlandse vlucht van Delhi-Leh-Delhi
Prijs hangt af van het seizoen.

€250- €350

Inclusief:
• 22 overnachtingen in een
tweepersoonskamer
• Maaltijden zoals benoemd in het
reisprogramma.
• Ontbijt en diner zijn in de hotels en
lunches (waar ook vermeld) worden
vanuit het hotel verpakt voor rondritten
en excursies.
• Welkomstdrankje bij aankomst (nietalcoholisch) in Leh.
• Traditionele welkomstceremonie bij
aankomst in het hotel in Leh.
• Taxi vervoer bij aankomst en vertrek en
voor alle excursies zoals hierboven
beschreven.
• Engelstalige gids voor excursies.( niet
op vrije dagen)
• Assistentie op de luchthaven bij
aankomst en vertrek.
• Ladakh Environment Fee.
• Toegangsprijs kloosters en
monumenten.
• Vergunningen binnen de landsgrenzen.

Exclusief:
• Vliegtickets
• Visum
• Reisverzekering
• Inentingen
• Fooi, wasserij, mineraalwater,
telefoonkosten, kosten van persoonlijke
aard.
• Alle kosten die voortvloeien uit onvoorziene
omstandigheden zoals vluchtvertraging /
annulering / stijging van het tarief, staking of
andere natuurlijke calamiteiten of kosten
voor noodevacuatie.
• Elk ander punt wat niet in inclusief is
gemeld.
• Garantiefonds €15 p.p.
Alle arrangementen voor de reis zijn vooraf gepland en
vooraf betaald. In het geval van het niet voltooien van de
reis of het niet gebruiken van een service vanwege welke
reden dan ook (slechte gezondheid / annulering van de
vlucht / vluchtvertraging / slecht weer / wegversperring /
politieke of natuurlijke verstoring) zal er geen restitutie
plaatsvinden voor ongebruikte diensten.
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