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NASVETOV ZA 

POCENI POTOVANJE 

PO NEPALU



TIK 
PREDEN 
ZAČNE 
DEŽEVATI

Čeprav te bo na tvojem trekkingu 
po Himalaji kdaj pa kdaj pošteno 
namočilo, se je tja najbolje 
odpraviti maja in junija, ko se 
vreme šele pripravlja k tapravi 
deževni dobi. 

LOKALNI 
BUSI SO 
ZAKON

Ker bencin sploh ni poceni, je 
najem vsakršnega osebnega 
prevoznega sredstva (skuter, 
motor, avto) precejšnji finančni 
zalogaj. Najbolje se je vsesti na 
kakšnega izmed lokalnih busov in 
gremo naši!



10 % ALI  
13 % 
ALI KAR 
OBOJE?

Bodi pozoren pri izboru 
restavracij. Nekatere namreč na 
skrivaj obračunajo 10 % davek in 
neredko na to še dodatnih 13 % 
“service tax”. Manjša nepozornost 
te lahko tako stane kar četrtino 
tvojega budgeta!

A GRE 
BREZ 
LONELY 
PLANETA?

Ja. Brez problema. Večinoma se 
boš zadrževal v okolici Pokhare in 
Kathmanduja, kjer pa ne manjka 
lokalnih vodičev in zemljevidov. 
Ko greš na trekking potrbuješ 
samo zemljevid in obilico dobre 
volje. To pa je to.



MERSKA 
ENOTA = 
MOMO

Ko izbiraš restavracijo, v kateri 
se boš končno okrepčal, poglej 
koliko stanejo momoti. To 
naj bo merilo za izbor poceni 
restavracije. Če stanejo manj kot 
120 rupij, si na pravi poti!

INTERNET 
NA 
TELEFONU 
JE DRAG

SIM kartica z zakupljenim 1 GB 
je precej draga in postopek za 
pridobitev zahteva tudi dajanje 
prstnih odtisov. Net je precej slab, 
wi-fi pa na vsakem koraku. Bi 
rekel, da se ne izplača ...



KJE 
NAJETI 
SOBO?

V Kathmanduju najami sobo na 
Freak Streetu, v Pokhari pa čim 
bolj severno ob jezeru. Seveda 
je alternativ ogromno, ampak ta 
dva območja sta se izkazala za 
denarnici najbolj prijazna.

ZASTONJ 
NA 
DURBAR 
SQUARE

Skoraj vsako mesto ima svoj 
Durbar Square (glavni trg v mestu) 
in prav vsi zaračunajo vstopnino. 
Da se temu izogneš, obišči trg 
ko pade sonce ali pa poskušaj 
policaja prepričat, da živiš: “Tam, 
ja točno tam in morem tu čez!”



SPOSODI 
SI MILO IN 
WC PAPIR

“Sposodi”. Jebemtiš, WC papir 
in milo so tako dragi, da se jih 
splača odtujiti v kakšni restavraciji 
ali baru. Ko smo že pri dragih 
stvareh. Jabolka! Uf, ko prideva 
domov, jih pojeva par gajbic!

JOINTOV 
KOLIKOR 
HOČEŠ

Trava je res poceni. In če si 
strasten kadilec te brez razloga 
pri nas prepovedane rož’ce, 
potem bo Nepal zate raj. Za eno 
polno pest boš tako odštel okoli 
0,5 €! Včasih si želim, da bi kadil 
na polno!



PIVO 
KUPUJ V 
TRGOVINI

Nepal ima nekaj slabih, nekaj pa 
prav dobrih lokalnih piv. V vsakem 
primeru se ti izplača pivo kupovati 
v lokalnih trgovinicah. Je precej 
poceni, v vsakem primeru pa 
veliko ceneje, kot v gostilnah.

VIZA ZA 3 
MESECE

Če obstaja kakršnakoli verjetnost, 
da boš namesto enega meseca 
ostal dlje, vzami že na začetku 
vizo za 3 mesece. Podaljševanje 
enomesečne vize je namreč 
precej drago.



NA 
TREKKING 
BREZ 
VODNIKA

Kupi “second hand” mapo in pot 
pod noge. Resnično ne potrebuješ 
vodnika. Če kdaj ne veš kam 
zaviti, vprašaj nekoga v bližini. Z 
veseljem te bodo usmerili. In ja, 
odvečno prtljago pusti v hotelu. 
Nosača ne potrebuješ!

FAKE, A 
POCENI 
OPREMA

Če potrebuješ kaj od opreme za 
trekking, jo kupi v Pokhari, ali še 
bolje, v Kathmanduju. Je poceni, 
ampak gre vselej za ponaredke. 
Nekaj opreme (nahrbtniki, spalne 
vreče, palice) si lahko tudi 
izposodiš.



VSE ZA 
PITNO 
VODO

Voda v kristalno čisti Himalaji 
začuda ni pitna. V dolini kupi 
tablete za razkuževanje, kakšni 
dve “flaški”, pa bo vse vredu. 
Voda prek 3000 m je namreč 
zelo, zelo draga.

VIŠINSKA 
BOLEZEN

Ta zadeva je precej bolj nevarna, 
kot zveni. Da se izogneš, kupi 
tablete proti višinski bolezni v 
dolini in jih jej, kot je potrebno. 
Tablete so tako poceni, da ni 
vredno življenja.



DHAL 
BAT NI ZA 
PUNCE

Katka pravi, da se nakup “all you 
can eat” dhat bata (riža z veliko 
dodatki), ki ga strežejo ves čas na 
poti in je zelo drag, za dekleta ne 
izplača. No, jaz sem jim naredil 
kar precej minusa, tako da fantje, 
navalite!

TREKKING 
BREZ 
PERMITA?

Ne vem. Meni se zdi neumno, 
da bi poskušal najti takšno pot 
da bi se izognil temu, da moraš 
kupiti dovolilnico. Z njo namreč 
prispevaš k ohranjevanju lepot. 
Če že, potem najdi krajše poti, 
kjer dovoljenja ne potrebuješ.



SLASTNI 
GOZDNI 
SADEŽI

Oči na peclje in bodi ves čas 
trekkinga pozoren na drobne 
sladkosti, ki te čakajo ob poti. 
Maline, borovnice, gozdne 
jagode. Ja, prav dobro denejo 
utrujenemu telesu.

NAPOLNI 
BATERIJE 
V DOLINI

Verjetno ne boš šel na pot brez 
fotoaparata, kajne? No, da se 
izogneš plačilu polnitve baterij nad 
3000 m, poskrbi, da jih napolniš 
že v dolini.



ŠPARAJ S 
SNICKERSI

Čeprav te bodo na ves glas 
klicali in te prosili, da jih poješ, 
se jim upri in jih prihrani za višje 
nadmorske višine. Tam ti bodo 
prišli še kako prav! V dolini so 
poceni, gor zelo dragi.

ZASTONJ 
SOBA

Če lastniku poveš, da boš pri 
njih jedel večerjo in zajtrk, se 
lahko brez težav dogovoriš za 
brezplačno prenočišče. Sta pa tu 
dva pogoja: 1. da ni top sezona in 
2. da si nižje kot 3000 m.



NIČ NE 
BOOKIRAJ 
V NAPREJ

Čeprav bodo pogajanja v 
Kathamnduju in Pokhari težka, 
včasih celo nemogoča, nikar ne 
bookiraj sob v naprej. Ponudbe je 
ogromno in vedno se najde kaj za 
tvoj budget.

BELEŽI 
STROŠKE 
VSAK DAN

V beležko, v Excel, na roko, za 
uho. Kamor želiš. Beleži stroške 
najema sobe, hrane, prevozov 
in ostalega. Spremljal porabo 
dnevno in si postavi zgornji limit. 
Če ga presežeš, ni razloga za 
preplah, le jutri ne boš jedel. 



SLABA 
VEST GO 
HOME

Tisoče obrazov, tisoče parov in 
neparov rok in nog, tisoče slepih 
oči, ki bo prosilo za rupij ali dva, 
naj ti ne vzbudi slabe vesti, če 
boš preprosto rekel: “Ne.”  
Seveda na lep in prijazen način.

UŽIVAJ.

www.povsodjelepo.com


