
Nepālas Himalaju piedzīvojumu ekspedīcija
Langtang Plus(+) treks

(Langtang, Tserko Ri virsotne 4985mvjl., Langshisa Kharha un Thulo Syafru) 
30.04.– 17.05.2023



18 dienas/ 8 dalībnieki/ 1 pavadonis + 1 Sherpa Gelbu
Kathmandu, Syabru Bensi, Kyanjin Gompa, Tresko Ri peak, Langshisha Kharka, Thulo Syabru



Lidojums

Te lidojuma datumi un laiki, Ja izvēlies
savu avio kompāniju, tad ielidošana no 
Rīgas Kathmandu 30.04.2023. līdz 1PM. 

Izlidošana no Kathmandu ne ātrāk kā
17.04.2023. Vari palikt arī ilgāk, jo 

Nepālas vīza ir uz 30 dienām. 
Lidojumam iesaku Qatar Airlines, 

šobrīd cena viņu lapā ap 1200 eiro, Ja 
kas notiek, tad Kathmandu

ir Qatar Airlines ofiss, var sakārtot
lietas klātienē. Vari izvēlēties sev ērto

avio kompāniju. Labāku cenu vari
meklēt pie brokeriem, piemēram

Skyscanner.net Taču, ja būs izmaiņas, 
tad var būt grūtības, jo brokeris ir tikai
starpnieks. Bagāža ekspedīcijai pietiek

ar 25kg. Tiekamies!



Par ko šis viss būs?

Šī būs piedzīvojumu ekspedīcija bez “ekstrēma” 
klasiskajā izpratnē – nebūs jālec, jālien vai
“jālauž” sevi, jo, lai cik sevis laušanai būtu labs 
nolūks, tā ir un paliek vardarbība pret sevi.
Himalajos būs iespēja jāpārskatīt un izvērtēt
savus uzskatus, paradumus, un iespējams pat 
vērtības. Tas notiks gan grupā, gan saziņā ar
ārējo pasauli.
Atgriežoties mājās, iespējams Tu gan sevi, gan
savas attiecības ar dzīvi ieraudzīsi citā gaismā. 
Es ticu, ka tas Tev palīdzēs dzīvot harmoniskāk
un līdzsvarotāk kā līdz šim.
Šī būs piedzīvojumju ekspedīcija ar terapeitisku
nolūku, kur grupa, ar savu redzējumu par Tevi, 
būs gan atbalsts, gan patiesības nesējs.
Himalaji dos mums savu plašumu un spēku, lai
mēs atgriežamies labāki kā atbraucām.



Langtang Plus (+) treka tehniskie 
parametri:

* Max augstums Tserko Ri virsotne/ 4985
mvjl. (uzkāpšana pēc izvēlmes un pašsajūtas)
* Nepālas dzīves “parastās” un kultūras
iepazīšana
* Lekcija Himalaya Rescue association 
Kathmandu par aklimatizāciju augstkalnos
* Nakšņošana un ēšana tea house&lodges
* Langshisha Kharka nakšņojam ārpus
tūristu pasaules, zem tenta un zvaigznēm
* Max nesamais svars līdz 8kg
* Treka ilgums 14 dienas
* Uzturēšanās Kathmandu ar ielidošanu, 
izlidošanu 4 dienas
* Grupas lielums līdz 8 dalībniekiem
* Vīzas ilgums 30 dienas (tiek kārtota pēc 
ielidošanas Kathmandu), iespēja palikt
Kathmandu arī ilgāk.



Langtang Plus (+) treka norise

30.03. ielidojam Kathmandu/ Nepāla;
31.03.. Kathmandu – atļaujas, stupas, 
gatavošanās trekam, lekcija par AMS;
1.04. Dodamies ar vietējo sabiedrisko 
autobusu uz Syafru Bensi;
2.04.-15.04. Langtang Plus (+) treks ar
nakšņošanu Langshisha Kharka
15,16.04. Atpakaļ Kathmandu - tempļi, 
šopings,  kultūra un vietējās noskaņas 
uzsūkšana;
17.04. Lidojums atpakaļ uz Latviju vai 
arī paliec ilgāk Nepālā (vīza 30dienas 
līdz 29.05.2023 ieskaitot)



* Ja tavs iekšējais Es sirds dziļumos vēlas nokļūt Nepālā un Tu nevari uz doto brīdi atbildēt kāpēc, tad dod viņam šo iespēju. Neliedz viņam piepildīt sapni 

uz kuru Tev patreiz nav atbildes, kāpēc tas jādara. Viņam ir atbilde, bet lai Tu dabūtu šo atbildi, tev jātiek kalnos, jāsatiek savs Es.

Tevi mocīs jautājumi, kā bez manis visi iztiks veselu mēnesi? Pasaule tak apstāsies, darbi nenotiks, bērni netiks uz skolu, tuvinieki netiks galā ar mājas 

darbiem, bet tici man visas lietas ritēs savu ceļu un nekas neapstāsies. Tāpat kā zeme griežas ap sauli, tāpat visas ikdienišķās lietas ritēs savu ceļu, kas 

viņām jārit. Ļauj lietām notikt...

Valda mīlestība pret Nepālas kultūru, cilvēkiem un kalniem ir sirds atvērta. Un pateicoties tam Nepāla ir atvērta viņam, kas sniedz viņa ekspedīcijām citu 

pievienoto vērtību. Es iepazinos ar tūristam nepieejamo Nepālas “smeķi”. Šīs sirds atvērtās grupas vakaru sarunas pie ugunskura Janu pakājē, sarunas 

Himalaju kalnu ciemos pie pavarda tibetiešu virtuvē, ļāva ieskatīties dziļāk sevī, kam mēs neatrodam laika ikdienas skrējienā.

Nepālā iegūtā pieredze man atvēra acis, ka mums jācenšas būt šeit un tagad.

Agris Kalniņš, uzņēmuma K2 projekts vadītājs

Nepāla. Kanchenjungas piedzīvojumu ekspedīcija 2021/novembris



*Nepālas Himalaju ekspedīcijas Langtang Plus (+) izmaksas = rēķins 1800 eiro no Sense of Team Adventure
Iekļauts - specifiskais inventārs (prīmuss, gāze, GPS iekārta, nojume), pavadonis, programmas rāmja
turēšana, vietējo apstākļu un kultūras ABC padomi, trekkinga atļaujas, vietējais Nepālas pavadonis,
sabiedriskā autobusa izdevumi uz un no treka. Papildus izmaksas – avio Rīga-Kathmandu-Rīga, ēšanas un
dzīvošanas izmaksas trekā un Kathmandu (15-25 eiro diena, tas atkarīgs no vēriena), VISA 50 eiro,
individuālais transports Kathmandu, apdrošināšana kalnu pārgājienam līdz 5000 mvjl. Viss kopā ap 3200-3600
eiro.



*Pirms ekspedīcijas Tu saņemsi – 1. detalizētu līdzi ņemamo lietu un inventāra sarakstu; 2. Sense of Team 
atlaidi veikalos Virsotne -22% un Ceļotājs -25% inventāra iegādei. Pāris mēnešus pirms treka notiks grupas 
tikšanās, lai iepazītu viens otru un zinātu, ko vēlamies iegūt no tikšanās ar Himalajiem!



*Mēs, Valdis Vanags un Sherpa Gelbu, būsim 
Tavi pavadoņi pilsētā un kalnos. Vairāk par 

Nepālu un mani www.nepalashimalaji.lv
Sazinies ar mani 29226470 vai 
valdis.vanags@senseofteam.lv

http://www.nepalashimalaji.lv/


*Sense of Team strādā ar piedzīvojumu terapijas pieeju, lai veicinātu individuālo izaugsmi un labjūtību. Mēs 
esam Adventure Therapy Latvija domubiedru grupas dalīborganizācija. Mūsu nolūks ir skaidri un nepārprotami 
izrunāt piedzīvojumu ekspedīciju norisi ar dalībniekiem, lai izvairītos no pārpratumiem vai pārsteigumiem 
ekspedīcijas norises laikā, tāpēc Tev ir jābūt gatavam:
# agri celties un vēlu iet gulēt, būt gataviem garām aktīvām dienām (līdz pat 8-10 stundām);
# ierobežotam komfortam – pa laikam iztikt bez siltas dušas, civilizētas tualetes un plašas ēdienu izvēles;
# nelietot alkohols trekinga laikā (arī alu);
# visu ko ienesīsi kalnos no civilizācijas, iznesīsi arī ārā uz civilizāciju;
# būsi gatavs dalīties ar personisko pieredzi (ja būsi gatavs) un uzzināt vairāk par sevi aktivitāšu laikā.


