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 התחלנו בסיור באתר המקדשים של פאטאן הבירה הקודמת של נפאל



 במקדש הינדי טקס  להצלחת הנישואין



 קומרי האלה הילדה נבחרת לאלה מבין משפחות האצולה ומכהנת בתפקידה עד שמקבלת אורח הנשים



 מקדש הינדי לשריפת גופות המתים בפשופאטינאתסיור בקטמנדו התחלנו 



 הגדולה בעולם הסטופה - בודהאנאתהקפנו את מקדש השלום 



 המגן על קטמנדו סוויאמבאנאתסיימנו את היום בעליה למקדש 



 הביניםבירת קטמנדו בימי   בבאקטאפורסיירנו 



 'מ 8,000ופסגות השלג עד ' מ 1,120 גובנגנהר . לטרק יצאנו ונופים מהממים פגשנו



 מטר טיפסנו וממראה נשגב נדהמנו  430



 סימפוניה בירוק



 הנשים הן אלו הנושאות בנטל' מ 1,700גם בגובה 



    יחלנושעטנו למקלחת אוכל ולינה ' מ 1,780 לפותאנה,  כעדר המריח את ביתו



 'מ 8,000פסגות השלג עד ' מ 1,780 בפותאנהבוקר 



 וגם מטפסות יפותיפות 



 לא רק אלו אלא גם אלו



 הבטן והרגליים די אמרו לנו ולהפסקת צהרים עצרנו   



 על גשרי חבלים נהרות חצינו



 מאישה מרשימה התרשמנו



 נהר סוער ונפתל עצר נשמתנו



   אחר הצהרים שלווה תפסו הבנות 



  להנותובבוקר מהכפרים והשלגים המשכנו 



 פעמינו שמנו לגנדרוקמדרגות המשכנו ועלינו 



 לפנות בוקר לצלם זריחה השכמנו



 עמוקים והריה מושלגים גיאיותיהארץ שהריה ירוקים 



 וכולה פלגי מים



 סבל בדרך פגשנו העוד ארוכה שאלנו



 בהתפעלות פסענו' מ 2,780ביער עבות 



 ובפונדק דרכים לבנו סעדנו



 ורגליה של הנערה מה עייפו



 לזריחה הספקנו  ' מ 3,200טיפסנו גם טיפסנו ולפון היל ' מ 400באשמורת השלישית השכמנו 



 צפינו' מ 8,700,  האנאפורנהלפסגות 





 למחרת בבוקר לרדת התחלנו



 הדרך בינות לכפרים מתפתלת



    ומפעל יבוש תירס חושפת



 וגם גינה על סף התהום גילינו







 ואישה ממיינת קטניות  את עינינו צדה



 ואת ביתה על סף התהום העמידה



 לחדרנו הדל הגענו ומתרמילינו בשמחה נפרדנו



 צעדנו מודילאורכו של נהר 



 שיירת פרדות פגשנו



 על פלגים קיפצנו



 ובנחל התרחצנו



 למקדש שלום נסענו פוקארהבהר 



 ממרומים על העיר האגם והשלג השקפנו



 מדרגות בדילוג קיפצנו 500למזח הסירות 



 ובמרץ רב לחוף חתרנו



 תם הטיול המופלא בנפאל

 תעוזה ונחישות בנפשי נחרטו

 מטר 5,550וטיולים לאוורסט בייס קמפ וקאלה פאטאר 

 תוכננו ובוצעו


