Trektochten in de Annapurna Regio
Op het gebied rondom de Mount Everest na is dit het populairste trekking gebied in Nepal. De belangrijkste
trektochten gaan via de twee rivier dalen(Kali Gandaki en de Marshyangdi) of het pad naar de "Annapurna
Sanctuary" via Ghandruk en Chomrong. Pokhara is dè uitvalbasis voor trektochten in het gebied rondom de
Annapurna. Veel trektochten starten of eindigen enkele kilometers van Pokhara. Een trektocht in dit deel van
Nepal is absoluut de moeite waard vanwege de grote culturele en geografische verscheidenheid. Tijdens een
trektocht loopt men door dichte rododendron bossen(in het voorjaar wonderlijk gekleurd), maar ook door het kale
rotslandschap.
Ook in dit gebied vormen de Himalayas de "Great Wall" tussen Nepal en China(Tibet). De Annapurna streek wijkt
hierin af van de andere streken in Nepal omdat deze natuurlijke grens zich hier verder naar het noorden bevindt.
Hierdoor bereikt men tijdens de Jomson en Annapurna Circuit Trek het hoge droge woestijnrijke landschap, wat
kenmerkend is voor het Tibetaans Plateau. In dit gebied bevinden zich, dankzij zijn populariteit, vele eenvoudig
"lodges" met een uitstekende en vriendelijke service. Het hele gebeid rondom de Annapurna wordt bestuurd door
het Annapurna Conservation Area Project (ACAP). Het doel hiervan is het landschap te beschermen en voor het
nageslacht in stand te houden.
Momenteel bieden wij de volgende trektochten aan in de Annapurna Regio:

Annapurna Circuit Trek – Vlucht Jomsom naar Pokhara
Duur: 16 dagen
Dit is één van de meest populaire trektochten in het Annapurna gebied. Deze trektocht begint
in Beshisahar en gaat tegen de klok in door de prachtige natuur en rododendron bossen.
Tijdens deze trektocht wordt de Thorong La Pass overgestoken. Deze pas op 5416 meter is
het hoogste punt van deze trek.

Annapurna Circuit Trek
Duur: 20 dagen
Wanneer u de Annapurna region in al zijn facetten wilt ontdekken, dan is deze tocht u op het
hart geschreven. Deze trektocht gaat van start in Beshisahar vanwaar u tegen de klok in aan
uw trektocht begint.

Jomsom Trek- Vlucht Pokhara naar Jomsom
Duur: 12 dagen
Deze trektocht is ook één van de klassieke trektochten. Het pas volgt de Kali Gandaki Vallei
tussen de hoge toppen van de Annapurna en de Dhaulaguri en tot slot bereikt men het droge,
woestijnachtige Tibetaans Plateau nabij Jomson.

Ghorepani- Poonhill-Ghandruk Trek
Duur: 10 dagen
Deze trektocht brengt ons naar Poon Hill (3210 m), een bergtop vanwaar men kan genieten
van een geweldig uitzicht. Poon Hill bevindt zich vlakbij Ghorepani en vanaf hier kan men groot
gedeelte van het Himalays gebergte zien; de Annapurnas, Machhapuchare (Mt.Fishtail) en
Dhaulagiri (8167 m).

Annapurna Base Camp Trek
Duur: 16 dagen
Loop door kleine dorpjes en klim door de bossen omhoog naar de Annapurna Sanctuary, en
zie vanuit deze vallei de schitterende bergen die hem omringen. Een fantastische gelegenheid
om van het Himalaya gebergte te genieten zonder te maken te krijgen met de grote hoogte van
de Everest Regio. De trek naar de Annapurna Base Camp is kort, maar spectaculair.
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