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Dhaulagiri
Dhaulagiri Circuit is één van de mooiste trekkings die je in de Himalayas kan maken
•
•
•

Schitterende Himalaya berglandschappen
Spectaculaire hoge passen
Basiscamp Dhaulagiri

Dhaulagiri, 8167m, is de 7de hoogste berg ter wereld. Het circuit rond deze imposante berg laat je
kennismaken met de meest indrukwekkende berglandschappen die je in de Himalaya kan vinden.
In het Dhaulagiri massief liggen 14 bergen die hoger zijn dan 7000 meter.
We volgen de Myagda Khola rivier via Darbang en wandelen de eerste dagen door dicht regenwoud en
uitgestrekte bossen. Geleidelijk aan winnen we aan hoogte en bereiken het basiskamp van Dhaulagiri.
Om de kans op een degelijke acclimatisatie te optimaliseren worden er twee acclimatisatiedagen voorzien
in Italian Base Camp en Dhaulagiri Base Camp.
We overwinnen tijdens de trekking twee hoge passen: French Pass, gelegen op 5360m en Dhampus Pass,
die 5250m hoog is. Vanop de passen heb je panoramische zichten op het Annapurna massief en Mustang.
Via de Kali Gandaki vallei komen we toe in Jomsom, het eindpunt van de trekking.
We relaxen na de trekking aan het meer van Pokhara en leren in Kathmandu de Nepalese cultuur kennen.
Een trekking die zich voor een deel afspeelt op grote hoogte (tussen 4000 en 5300 meter).
Ondersteuning wordt voorzien door een ervaren Nepalees team dat voor alle comfort zorgt.
Het Dhaulagiri Circuit is geschikt voor de ervaren trekker die voor een fysieke uitdaging te vinden is.
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Dag 1 – 21.10 Brussel – Kathmandu
Internationale vlucht vanuit Brussel naar Kathmandu.
Dag 2 – 22.10 Aankomst Kathmandu
Aankomst in Kathmandu, hoofdstad van Nepal. Na de nodige formaliteiten rijden we naar het centrum van
de stad, waar ons hotel is gelegen. In de namiddag verkennen we de omgeving van ons hotel.
Dag 3 – 23.10 Kathmandu
Kathmandu ontdekken is altijd een ervaring. Met onze lokale gids, die zijn stad inside out kent starten we
aan Durbar Square, het hart van de stad. Fascinerende religieuze gebouwen zoals Pashupatinath,
Swayambhunath en de indrukwekkende stupa van Boudhanath zorgen voor een gevulde dag.
In de altijd hectische wijk Thamel sluiten we de dag af in een lokaal restaurant.
Dag 4 – 24.10 Kathmandu – Pokhara
Na het ontbijt rijden we met onze bus naar Pokhara. We laten het hectische Kathmandu achter ons en rijden
door het centrum van het land langs groene valleien en rivieren. Het drukke verkeer, landverschuivingen
(die geregeld voorkomen) kunnen voor vertraging zorgen. Onderweg lunchen we in Muglin.
We overnachten in een rustig gelegen hotel in Pokhara.
Bagage die we niet meenemen op de trekking kan hier worden achtergelaten. Op het einde van de trekking
slapen we hier opnieuw.
200 km – 7 u rijden
Dag 5 – 25.10 Pokhara – Darbang - Dharapani
Vanuit Pokhara rijden we via Beni tot aan Darbang, waar de trekking van start gaat over een suspension
brug. We maken kennis met het ondersteuningsteam en na de lunch starten we met wandelen.
De komende dagen komen we voorbij verschillende dorpen, langs vruchtbare valleien en hebben we af en
toe zicht op de indrukwekkende zuidwand van Dhaulagiri. Chettri en Gurung stammen, die tot de
oorspronkelijke bevolking van Nepal behoren, wonen in deze regio.
In de late namiddag komen we toe aan de eerste kampplaats
105 km – 4 u rijden / 5 km – 3 u wandelen – 550m klimmen/100m dalen – kampplaats 1550m
Dag 6 – 26.10 Dharapani - Muri
Na een korte klim dalen we geleidelijk en hebben zicht op het dorp Takum, dat op 1670m is gelegen.
We komen heel wat rijstplantages voorbij, ook tarwe wordt hier verbouwd. We stijgen verder tot op 1990m
en dalen nadien via een hele reeks trappen terug af door bosrijk gebied. Nadat we de suspensionbrug
Dhara Khola hebben overgestoken bereiken we een eind verder het dorp Muri. De meeste inwoners van dit
dorp zijn van de Magar etnische groep. We kamperen in de omgeving van het dorp.
9 km – 5 u wandelen – 700m klimmen/250m dalen – kampplaats 1850m
Dag 7 – 27.10 Muri - Boghara
Na het ontbijt dalen we af tot aan de Muli Khola rivier, die we via een brug oversteken. Vandaag komen we
voorbij heel wat bamboe woud, landbouwgrond en boerderijen. Het pad in de namiddag wordt steiler, we
bereiken een hoogte van 2340m. Onderweg hebben we zicht op de bergen Jirbang, 6063m en Ruyachaur
Dhuri, 5724m. We wandelen voorbij rotswanden en zien de vallei van Dhurhosh Khola liggen.
Langs de afdaling richting Boghara komen we heel wat bamboe en riet voorbij.
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We kamperen in de buurt van het dorp Boghara, het laatste permanent bewoonde dorp dat we op de
trekking zullen tegenkomen.
9 km – 7 u wandelen – 950m klimmen/530m dalen – kampplaats 2080m
Dag 8 – 28.10 Boghara - Dobang
De komende dagen volgen we de rivier Myagdi Khola, een rivier met een groot watervolume aangezien ze
rechtsreeks uit de bergen komt. We dalen via jungle begroeiing naar de rivier via varens, bamboe en maïs.
Rotsen zijn hier met mos begroeid, een vochtige regio waar de paden modderig kunnen zijn.
We houden onderweg lunch in het dorp Lipshe. Heel wat inwoners leven van de opbrengst van honing, die
ze halen uit grote bijennesten aan de nabijgelegen kliffen.
Heel de dag gaat het bergop en bergaf door dichte jungle. Onze kampplaats Dobang ligt in een open
ruimte in het bos, vlakbij hebben we water.
6 km – 7 u wandelen – 930m klimmen/270m dalen – kampplaats 2500m
Dag 9 – 29.10 Dobang - Sallaghari
We wandelen verder door dichte vegetatie, de begroeiing bestaat overwegend uit varens, bamboe en
rododendron. Hier en daar moeten we over omgevallen bomen klauteren, landverschuivingen zorgen
vandaag soms voor korte detours. Via een brug bereiken we de oostelijke oever van de Myagdi Khola rivier.
We overnachten op een open plek in het bos, de kampplaats is Sallaghari geheten.
5 km – 5 u wandelen – 800m klimmen/150m dalen – kampplaats 2860m
Dag 10 – 30.10 Sallaghari – Italian Camp
Het eerste deel van de dag wandelen we door een bos met dennenbomen, berken en rododendrons.
We winnen geleidelijk aan hoogte en bereiken al snel een hoogte van 3000m.
Eénmaal we boven de boomgrens uitkomen, rond 3200m, maken bomen plaats voor struikgewassen.
We dalen af naar een grasveld waar we aan het Italian Base Camp overnachten.
We zien van hieruit de indrukwekkende westkant van Dhaulagiri liggen, een prachtig gelegen kampplaats.
Voor het eerst bevinden we ons boven 3500m, ’s avonds koelt het af.
4 km – 4 u wandelen – 750m klimmen/100m dalen – kampplaats 3580m
Dag 11 – 31.10 Acclimatisatiedag Italian Camp
We bevinden ons nu boven 3500m, een acclimatisatie dag is belangrijk voor het verdere verloop van de
trekking. In de voormiddag maken we een verkennende wandeling in de omgeving. In de namiddag relaxen
we aan de kampplaats. Het is mogelijk dat we Blue Sheep zien, die hier hun habitat hebben.
Dag 12 – 01.11 Italian Camp – Glacier Camp
Vanuit het Italian Camp dalen we via een steile moraine naar de Chonbarban gletsjer. We steken de gletsjer
over en gaan verder via de moraine aan de linkerzijde van de Chonbarban kloof. De wanden van de kloof
zijn bevroren, wat voor mooie beelden zorgt. De gletsjer is bedekt met steenpuin, we vinden onze weg
door de vele stenen torentjes. We volgen de gletsjer verder tot we onze kampplaats bereiken, die vaak erg
winderig is.
6 km – 5 u wandelen – 680m klimmen/150m dalen – kampplaats 4260m
Dag 13 – 02.11 Glacier Camp – Dhaulagiri Base Camp
We volgen een trail langs de moraine tot aan het Base Camp van Dhaulagiri, onderweg komen we voorbij
ijspiramides. Eénmaal we gebedsvlaggetjes zien weten we dat de kampplaats dichtbij ligt.
Aan het Base Camp heb je zicht op Dhaulagiri, Tukuche Peak, 6920m en Little Eiger. Je kan ook Dhaulagiri
II, 7751m en Dhaulagiri IV, 7618m zien liggen.
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Van hieruit zien we eveneens de klimroute naar Dhaulagiri liggen die door de icefall loopt.
5 km – 4 u wandelen – 630m klimmen/130m dalen – kampplaats 4700m
Dag 14 – 03.11 Acclimatisatiedag Dhaulagiri Base Camp
Om de kans te optimaliseren dat iedereen probleemloos Hidden Valley aankan houden we hier een tweede
acclimatisatiedag. In de namiddag kan je samen met de lokale berggids een korte tocht over de gletsjer
maken. Hij zal iedereen de techniek aanleren: hoe crampons en piolet aanbrengen. We gebruiken ze de
volgende dag.
Dag 15 – 04.11 Dhaulagiri BC – French Pass – Hidden Valley
Na een vroeg ontbijt verlaten we het kamp en gaan verder de gletsjer op, waarbij we korte klimmen
afwisselen met afdalingen. We gaan terug over de morene en hebben schitterende, rechtstreekse zichten
op Dhaulagiri I. Het laatste deel naar de pas loopt over een steil sneeuwveld. French Pass ligt op 5360m,
met grote hoeveelheden Boeddhistische gebedsvlaggetjes.
Hier hebben we mooie zichten van Tukuche peak die boven de pas uittorent, en Sita Chuchura, 6611m.
De lange afdaling is minder steil en brengt ons naar de kampplaats in Hidden Valley.
8 km – 8 u wandelen – 830m klimmen/230m dalen – kampplaats 5050m
Dag 16 – 05.11 Hidden Valley – Dhampus Pass - Yak Kharka
Vanuit Hidden Valley klimmen we opnieuw tot op een hoogte van 5250m naar Dhampus Pass.
Op de pas hebben we knappe panoramische zichten van Hidden Valley en Mustang, met zijn typerende
kleurrijke woestijnlandschappen. Aan de noordzijde zien we de vallei van Jomsom liggen.
De afdaling verloopt grotendeels over sneeuwvelden. De sneeuw kan soms erg diep zijn, wat ons tempo
beïnvloed. We wandelen via rotswanden tot aan de vallei van Yak Kharka, wat Yak weide betekent.
8 km – 8 u wandelen – 340m klimmen/1100m dalen – kampplaats 4000m
Dag 17 – 06.11 Yak Kharka – Alu Bari
Vandaag staat er een lange afdaling op het programma. Na het ontbijt zetten we de afdaling door de vallei
verder, we komen voorbij Marpha velden, gelegen op 3650m. In deze regio zijn heel wat landbouwgronden
terug te vinden. We komen terug onder de boomgrens en passeren naaldbomen.
Onze kampplaats ligt in de omgeving van het dorp Marpha, dat een aangename temperatuur kent.
7 km – 6 u wandelen – 180m klimmen/1340m dalen – kampplaats 2730m
Dag 18 – 07.11 Alu Bari - Jomsom
Marpha bevindt zich in de diepe vallei van Kali Gandaki die we via een rivier verder volgen.
Een rustige dag die ons naar het eindpunt van de trekking brengt: Jomsom. We nemen afscheid van het
team dat ervoor heeft gezorgd dat iedereen heeft kunnen genieten van deze fantastische trekking.
In Jomsom overnachten we in een hotel waar een douche welkom zal zijn.
9 km – 4 u wandelen – 160m klimmen/240m dalen – Jomsom 2670m
Dag 19 – 08.11 Jomsom - Pokhara
Vanuit Jomsom vliegen we naar Pokhara waar we in een aangenaam hotel in de buurt van het meer
verblijven. Binnenlandse vluchten lopen geregeld vertraging op in Nepal, hierdoor wordt de hele dag
voorzien voor de vlucht. Indien we tijdig in Pokhara toekomen kan je een korte wandeling door het dorp of
aan het meer maken.
Dag 20 – 09.11 Pokhara - Kathmandu
Na een korte vlucht bereiken we Kathmandu, waar we de laatste twee nachten in het hotel verblijven dat we
al kennen van het begin van de reis. In de namiddag verkennen we nog enkele plekken van de stad.
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Dag 21 – 10.11 Kathmandu
Deze dag wordt ingelast als reserve dag mochten er de dagen voordien vertragingen of annulaties van
vluchten zijn geweest. Als alles zoals voorzien is verlopen hebben we vandaag een volledige dag die vrij te
besteden is. Je kan ervoor kiezen om het rustig aan te doen in Kathmandu, of je gaat mee met een lokale
gids naar het nabijgelegen Bhaktapur waar heel wat mooi bewaarde gebouwen staan.
Dag 22 – 11.11 Kathmandu – Brussel
We zeggen Nepal vaarwel en vliegen via Delhi terug naar Brussel.
Dag 23 – 12.11 Aankomst Brussel
Aankomst in Brussel vanuit Delhi.
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