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17-daagse donateurreis nepal 

Deze indrukwekkende rondreis laat u kennis maken met het werk van Eye Care Foundation 

in Nepal. In Kathmandu ontmoet u onze Nepalese medewerkers. In Pokhara krijgt u een 

rondleiding door het grote oogziekenhuis, dat afgelopen jaar haar vijfentwintigjarig bestaan 

gevierd heeft. In Tanahu bezoekt u de basisoogkliniek en in Gorkha de oogkliniek die 

onlangs is uitgebreid en waar Nepalese oogartsen nu zelf oogoperaties kunnen uitvoeren. 

De verschillende culturele hoogtepunten van dit veelzijdige land en de koningssteden in de 

Kathmandu Vallei komen uiteraard ook aan bod. Op weg naar de geboortestad van 

Boeddha maakt u een stop in het Chitwan natuurpark. In het sfeervolle Pokhara heeft u 

zicht op de majestueuze  besneeuwde toppen van de Himalaya. En Gorkha wordt gezien als 

de bakermat van de Newari Architectuur. ’s Avonds kunt u op een gezellig terras, tijdens het 

eten van een heerlijke Dalbhat of lekkere momo’s, genieten van de kleurrijke omgeving.

Wij geven u met deze reis een goede indruk van de oogzorg die wij hier, mede dankzij uw 

hulp, al 35 jaar ondersteunen. En wij hopen dat u zult genieten van de prachtige natuur en 

gevarieerde cultuur in Nepal; het “dak van de wereld”.

De reis wordt begeleid door de ervaren reisbegeleidster Marga Lapre. Een van de Nepalese 

Eye Care Foundation medewerkers gaat bovendien ook voor een deel mee met de reis en 

kan u als geen ander vertellen over de projecten en de historie van Nepal. De groep bestaat 

uit acht tot twaalf personen. Bij de keuze van de hotels zoeken we een balans tussen 

eenvoud, comfort en goede ligging.



Vluchtschema (uitgevoerd door Qatar Airways)

Woensdag   09/10 Amsterdam - Doha  16.15 - 23.35 uur

Donderdag    10/10 Doha  - Kathmandu 03.05 - 10.15 uur

Donderdag  24/10 Kathmandu - Doha  02.10 - 04.45 uur

Vrijdag   25/10 Doha  - Amsterdam 08.00 - 13.20 uur

REISSCHEMA (het reisschema kan aan kleine wijzigingen onderhevig zijn)

DAG DATUM               OMSCHRIJVING

1 09 okt  Vertrek Amsterdam

2 10 okt  Aankomst Kathmandu, vrije namiddag

3 11 okt  Verblijf Kathmandu: excursie naar de oude koningsstad Patan

4 12 okt  Verblijf Kathmandu: excursie naar Pashupatinath en Bodnath tempel

5 13 okt  Bus naar Chitwan (± 5 uur)

6 14 okt  Verblijf Chitwan natuurpark:  bezoek aan ‘The Elephant Breeding  

                                         Center’ en ‘Gharial Crocodile Center’

7 15 okt  Bus naar Lumbini (± 6 uur): bezoek aan de geboorteplaats van Boeddha

8 16 okt  Verblijf Lumbini: bezoek aan Boeddhistisch tempels en kloosters

9 17 okt  Bus naar Pokhara (± 6 uur): tussenstop bij de basisoogkliniek in Tanahu

10 18 okt  Verblijf Pokhara: bezoek aan Sarangkot en World Peace pagoda

11 19 okt  Verblijf Pokhara: rondleiding Himalaya Oogziekenhuis, vrije namiddag

12 20 okt  Bus naar Gorkha (± 3 uur)

13 21 okt  Verblijf Gorkha: bezoek aan het districtsziekenhuis en Ghorkha Durbar

14 22 okt  Bus naar Kathmandu (± 5 uur)

15 23 okt  Verblijf Kathmandu: dagexcursie naar Bhaktapur

16 24 okt  Verblijf Kathmandu: bezoek Durbar square en de marktjes in Thamel

                                         Feestelijk diner met de Nepalese medewerkers van Eye Care Foundation

17 25 okt  Vertrek Kathmandu en aankomst Amsterdam

Reissom: € 2.195,- 

Eenpersoonskamertoeslag: €   210,- 

UW DONATIE

Naast de reissom vragen wij geheel vrijblijvend aan u of u een donatie zou willen geven 
voor onze projecten in Nepal. Als richtlijn geven wij hiervoor een bedrag tussen de € 500,- 
en € 1.500,-.
Voor het donatiebedrag ontvangt u geen factuur. Wij verzoeken u vriendelijk dit zelf over te 
maken. Zo kunt u uw donatie bij uw belastingaangifte makkelijker aangeven. 



Wat is inbegrepen in de reissom:

- Retourvlucht 

- Ervaren reisbegeleiding

- Alle hotelovernachtingen, inclusief ontbijt, op basis van een tweepersoonskamer

- Bus (coaster) vervoer in Nepal

- Alle excursies, zoals genoemd in het programma 

- Alle entreegelden bij genoemde excursies

- Diner met Nepalese collega’s in Kathmandu

- Kennismaking met de groep voor aanvang van de reis

- Het boekje ‘Te Gast in Nepal’

De reissom is exclusief:

- Visum Nepal (USD 50 en een pasfoto).  Het visum wordt door ons geregeld via         

             het Nepalese consulaat in Amsterdam

- Inentingen 

- Reisverzekering (verplicht)

- Annuleringsverzekering (bij boeking doorgeven). 

- Lunches en diners (m.u.v. het diner met onze Nepalese collega’s)

Wij kijken er naar uit u mee te nemen naar Nepal en zien uw reservering graag tegemoet.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met: 

Margreet Geels  

op 020-6473879 of m.geels@eyecarefoundation.nl



InschrIjfformulIer 

Donateurreis Nepal
9 - 25 oktober 2019 

 

Uw gegevens,

Achternaam (volgens paspoort) .........................................................................................

m/V........................................................................................................................................

Initialen.................................................................................................................................

eerste voornaam (volgens paspoort).................................................................................

Geboortedatum.................................................te...............................................................

Ik reis samen met................................................................................................................

straat.....................................................................................................................................

huisnummer (en toevoeging)............................................................................................

Postcode en plaats..............................................................................................................

e-mail.....................................................................................................................................

Telefoon mobiel................................................................................................................... 

Telefoon thuis ......................................................................................................................

Telefoon werk......................................................................................................................

Vegetarisch     ja    nee                    Allergie.................................................................

Tweepersoonskamer      ja             nee

Tweepersoonskamer op indeling met andere deelnemer     ja            nee              

 

eenpersoonskamer (toeslag € 210)     ja            nee

Voorkeursstoel op de vlucht (niet gegarandeerd)     raam        midden         gang

Reis- en annuleringsverzekering dient u zelf af te sluiten 

Verzekeringsgegevens reisverzekering (verplicht)...........................................................

Verzekeringsmaatschappij.................................................................................................

Polisnummer........................................................................................................................

Telefoonnummer alarmcentrale........................................................................................

Gegevens contactpersoon thuis tijdens reis

naam.....................................................................................................................................

Adres.....................................................................................................................................

relatie ...................................................................................................................................

Telefoon thuis.......................................................................................................................

Telefoon werk.......................................................................................................................

Telefoon mobiel...................................................................................................................

Datum en plaats                                       uw handtekening

u dient dit te doen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur.Deze ontvangt u half augustus, 
als bij voldoende deelname is besloten dat de reis definitief doorgaat.

Dit formulier ingevuld naar eye care foundation, 

Antwoordnummer 11503, 1000 rA Amsterdam
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