
Indija, Himalaja - Pin Parvati

Program po dnevih

A. Indija, Himalaja, Pin-Parvati, opisni program

Trasa poti: Delhi – Manali/Vashisht – Kaza – dolina Spiti in jezero Chandertal – Pin-Parvati
treking – dolina Parvati, Kasol in Malana – Delhi (slum tura, Taj Mahal)

Po pristanku v Delhiju si malce odpočijemo, potem pa gremo na ogled osrednjega dela z Vrati
Delhija in se sprehodimo vse do parlamenta. Popoldne pa že sledi nočna vožnja v himalajski del
Indije, v Manali (zvezna država Himachal Pradesh).

V Manaliju se izognemo osrednjemu delu in se premaknemo 2 kilometra stran v Vashisht, ki ima
tisto pravo popotniško, že kar malo hipijevsko in mistično atmosfero, pomembno hindujsko
svetišče, termalne kopeli in bližnji slap Jogini, ki ga obiščemo.

Sledita še dva dneva za aklimatizacijo. Da ne bi samo ždeli, gremo na komercialni rafting
stopnje lahko-srednje lahko (2-3), po reki Beas. Naslednji dan se s kolesom zapeljemo do 
doline Solang (za nevajene kolesarjenja v klanec bomo uredili prevoz s kombiji), z gondolo na
vrh enega redkih himalajskih smučišč, potem pa po drugi strani reke Beas preko starega
Manalija proti Vashishtu.

Sledi premik v dolino Spiti, ko si na poti pogeldamo tudi jezero Chandertaal. Vstopimo v
popolnoma drugačen svet Indije: v svet budizma in relativne tišine. Izhodšče je Kaza, od koder
naredimo izlete po budističnih samostanih. Pokrajina doline Spiti spominja na Tibet, tako po bolj
puščobni naravi, kot tudi zaradi samostanov in religije. Po dolini Spiti bomo šli tudi na 4dnevni
treking, kjer se hodi 5-6 ur na dan, od vasi do vasi, in spi pri domačinih. Nobenega luksuza, a
tisto pravo doživetje. Tako globje spoznamo kulturo budizma in se vživimo v lokalne običaje,
hrano, pijačo... Končamo v Kazi, od koder se premaknemo naprej v naše izhodišče za treking, v
vas Mud.

Sledi klasični 8 dnevni himalajski treking iz doline Pin v dolino Parvati. Na poti prečimo tudi
prelaz Pin-Parvati (več kot 5300m). Vreme je nepredvidljivo, višine himalajske, zato solidna
fizična pripravljenost in oprema ne bosta odveč. Za lažjo hojo imamo vse na tem treku
organizirano: od vodenja, preko nosačev, hrane, pijače, do šotorov. Priporočamo toplo spalno
vrečo, nepremočljivo jakno (GoreTex) in napihljivi termarest za udobnejše spanje.
Odtrekamo lahko v 7 dneh, a en dan potrebujemo za rezervo zaradi nepredvidljivih razmer.

Končamo v dolini Parvati, kjer bo naša osrednja točka Kasol. Od tu gremo na izlet v vas Malana
, ki je znana po tem, da v njej živi ljudstvo, ki se ne dotika prišlekov. Ne indijskih, ne tujih. Za njih
je vsakdo, ki ni domačin, nečist. Tu naj bi se prakticirala najstarejša demokracija na svetu. Okoli
vasi raste najboljša trava na svetu, s katere delajo najboljšo kremo (hašiš). Obisk je vsekakor
posebno doživetje.

Potem pa se preko Delhija premaknemo proti domu. V Delhiju priporočamo eno najboljših tur:
slumi Indije in Indija 21. stoletja. Po želji si lahko ogledaš še Taj Mahal. Za to potrebuješ še en
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dan potovanja.

Nočitve: V hotelih v dvoposteljnih sobah brez lokalne kategorizacije. Pri domačinih kakor bo,
morda po sobah s 4 ali več blazinami, brez lokalne kategorizacije. Na treku v šotorih po dva in
dva.

Prevozi: nočna busa z Volvo polspalniki (lokalna kategorizacija semi sleeper), vse ostalo s
prevozi brez lokalne kategorizacije (jeepi, kombiji, rikše, lokalni busi).

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta in radi hodijo po
hribih.

 B. Indija, Himalaja, Pin-Parvati program po dnevih
 

23 dni

1.let v Delhi, pristanek in nočitev
2.sprehod po Main Bazaarju v Delhiju, ogled Delhi gatea in parlamenta; popoldne nočni bus za
Manali
3.dopoldne pridemo v Manali/Vashisht, popoldne sprehod do Jogini slapov, sproščanje v
termalnih vodah, nočitev
4.rafting po reki Beas, nočitev
5.z gorskimi kolesi do doline Solang, z gondolo na smučišče, po drugi strani reke Beas nazaj
preko starega Manalija do Vashishta, nočitev
6.dnevna vožnja z najetimi jeepi preko prelazov do doline Spiti in vasi Kaza, na poti ogled
jezera Chandertaal, spanje v Kazi
7.ogled samostanov (dramatično postavljenega Kye, Kungri, in največjega Thabo), nočitev v
Kazi
8.prvi dan t.i. homestay treka po dolini Spiti (hodi se 4-6 ur na dan), nočitev pri domačinih
9.trek Spiti dolina, nočitev pri domačinih
10.trek Spiti dolina, nočitev pri domačinih
11.trek Spiti dolina in nazaj do Kaze, nočitev
12.premik do izhodišča 8dnevnega treka Pin-Parvati, do vasi Mud, začetek treka
13.treking
14.treking
15.treking
16.treking
17.treking
18.treking
19.treking in do vasi Kasol v dolini Parvati, nočitev v Kasolu
20.s taxijem do izhodišča za enourni sprehod v hrib do vasi Malana, popodne nazaj in nočitev v
Kasolu
21.prosto Kasol in popoldne nočna vožnja do Delhija
22.dopoldne pridemo v Delhi, kjer priporočamo eno najboljših tur: slumi Indije in Indija 21.
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stoletja; zadnji nakupi, ponoči let proti domu
23. smo doma

Taj Mahal si lahko pogledaš 23.dan in si 24.dan doma. Ali pa greš en dan prej na pot.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v  Indijo,
Himalaja, Pin-Parvati

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo. V pomoč vam podajamo listo
potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v vašem nahrbtniku.

Vreme je nepredvidljivo, čeprav v tem letnem času najbolj stabilno. Temperature bodo čez dan
okoli 15-25, lahko da bo sonce neusmiljeno pribijalo (obvezno pokrivalo s šiltom), ponoči pa
lahko tudi zmrzuje (redkost). 

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

2 fotki za eventuelna dovoljenja, potni list z veljavno indijsko vizo in veljaven vsaj še 6
mesecev od datuma konca potovanja
keš v USD + 200 v EUR za rezervo
zdravstvena polica za tujino, ki mora veljati tudi za nadmorsko višino nad 3.000 m
term-a-rest blazina za bolj nobl spanje, sicer boste ob najemu šotorov dobili osnovni
armaflex
topla spolna vreča
mala svetilka za na glavo
pohodne palice (če si navajen/a z njimi hodit)
treking čevlji (uhodi jih preden se odpravimo, da ne bo problemov z žulji)
lahke superge ali čevlji za preobutev (lahko tudi Teve), japanke za pod tuš (kjer bo ;-)
pohodniške hlače (lahko tudi gore tex), gore tex anorak, termo velur (flis), dolge spodnje
gate ali debele žabe
1x puli/bombažni pulover/termo majica
1x bombažna majica z dolgimi rokavi, 4x majčka s kratkimi rokavi
1x švic perilo z dolgimi in 2x s kratkimi rokavi
kapa za eventuelne hladne noči, šal, rokavice (prvo in drugo boste najbrž raje tam kupili)
in pa pokrivalo s šiltom za čez dan (sploh tisti, ki nimate bogate grive)
nogavice (vsaj 2 para ojačanih pohodniških in 4 pare navadnih bombažnih nogavic)
spodnje perilo (7×), kopalke (nikoli ne veš) in kratke hlače
sončna očala (po možnosti gorska)
rutka proti prahu
brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v trgovinah kot so Anapurna, K2,
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Iglu, Kibuba,...) in vlažilni robčki
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje (visok faktor), krema za
suhe ustnice (vazelin mnogo boljši kot labello),...
medicinski paket (razdelite na dve osebi): tabletke za razkuževanje vode, spitaderm
sprej za razkuževati roke, antibiotiki (en paket za spodnji, trebušni del in en paket za
zgornji, dihalni del), aspirin, tablete proti diareji (linex), tabletke proti zaprtju, vitaminski
tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga
še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!

ShaPPa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.shappa.si/potovanja/azija/potovanje-indija-himalaja-pin-parvati.html stran 4/4

http://www.tcpdf.org

