
 
 

 
 

 

NEPAL PÅ ROYAL INDIAN ENFIELDS MARS 2013 

 
 

Följ med på MC-äventyr i Nepal! 
 
Vi åker i början av mars, då det är de bästa förutsättningarna i Nepal - vädret 
är ”lagom” dvs. som en svensk sommar fast utan regn och vägarna är 
reparerade efter vintern. 
 
Resans längd kommer att vara 12 dagar, vi möts upp och avslutar i Nepals 
huvudstad Kathmandu. Detta möjliggör längre vistelse för den som vill i 
Nepal eller exempelvis grannlandet Indien. 
Jag återkommer med exakt datum, hör av dig om du har speciella önskemål. 
 
Rutten kommer att bli 80-100 mil. Trippen kommer att göras i lugnt tempo 
och defensiv körning - vägarna är absolut inte som här hemma och ibland 
riktigt kurviga & goa! 
 
 
Resans pris är 12 000 Sek och då ingår följande: 
- Alla övernattningar 12 dagar(dubbelrum) 
- Hyra av Indian Enfields minst 10 dagar 
- Frukost och Middag 12 dagar 
- Svensk färdledare på MC i täten 
- Nepalesisk (engelsktalande) färdledare i kön med Van eller lastbil 

för all er packning och extra sittplats 
- Sjukvårdsutrustning, Basic 
- Reservdelar MC o Verktyg, Basic 
- Transfer Flygplats -Hotellet ToR, om ni ankommer/avreser i 

anslutning till resans start/slut. 
 
 

I resan ingår ej: 
- Flygbiljetten - kostar ca 7 500 SEK och uppåt. 
- Lunch – vi stannar och äter något lätt längs vägen 
- Bensin c:a 9 SEK/L 
- Hjälm – bäst är att ha sin egna godkända 
- Försäkringar 

              
 

Är Du intresserad! Hör av dig till Björn Carlsson, tfn 0702- 39 48 79 
 



 
 

 
 

 
Resan görs till förmån för BAS i Nepal 

 
I korthet började historien sommaren 2011 när jag råkade läsa ett kort reportage i 
Smålandstidningen om en tjej som varit i Kathmandu som volontär och nu kommit 
hem och ville fortsätta att stödja en nepalesisk familj som kämpar med att bygga upp 
ett härbärge för fattiga och sjuka. 
I vintras åkte jag och min familj och hälsade på BAS i Nepal och eldsjälarna bakom 
organisationen – Rita och Ramesh Kahrel. De är fantastiska människor som varje dag 
kämpar hårt för att hjälpa behövande i Nepal. Ramesh visade sig liksom jag gilla 
MC-körning och vi fick en idé om att tillsammans anordna en MC resa till förmån för 
BAS - ett schysst resande med genuina upplevelser i kombination med att hjälpa dem 
som har det svårast i Nepal. 
Så här är vi nu - redo att köra första turen, Häng med! 
 

 

 
 

 
BAS - Brahmasthani Awareness Society  
BAS grundades i Nepal 2001 av Rita Kahrel. Visionen är att på gräsrotsnivå främja 
utvecklingen av demokrati samt upprätthållandet av mänskliga fri- och rättigheter i 
Nepal. BAS är en liten ideell organisation, politiskt och religiöst obunden. Genom 
ideella insatser från samtliga medverkande och en minimal administration, kan 
organisationen säkra att alla bidrag går dit där de behövs som mest.  
 
Nepal ett av världens fattigaste länder. En stor del av befolkningen lever i en misär 
som vi har svårt att föreställa oss, med kläderna på kroppen som enda ägodelar. Ofta 
saknar de utbildning såsom grundläggande läs- och skrivfärdigheter, och känner inte 
till sina medborgerliga rättigheter, eller vilken hjälp de kan förvänta sig av till 
exempel sjukvården. Efter utförd operation eller behandling blir de fattigaste 
patienterna ofta omedelbart utkörda på gatan.  
 
BAS erbjuder dem bland annat mat och husrum, transport till och från sjukhuset samt 
information om hur sjukvårdssystemet fungerar. Vidare arbetar BAS med finansiering 
av fattiga och handikappade barns omvårdnad och utbildning, hjälp till självhjälps 
projekt och vi anordnar t.ex.hälsoinformationsdagar, bloddonationsdagar. Vi arbetar 
aktivt med att sprida kunskap i omvärlden om situationen och levnadsförhållandena i 
Nepal.  
 
BAS in Sweden drivs till förmån för BAS i Nepal och stödjer BAS arbete i Nepal såväl 
ekonomiskt som genom volontärarbete.  
Läs mer på www.basinsweden.org. 
 
 

http://www.basinsweden.org/


 
 

 
 

 
NEPAL PÅ ROYAL INDIAN ENFIELDS MARS 2013 - 

RESRUTTEN 
 

All planering måste följa verkligheten och verkligheten förändras ständigt i 
Nepal. Vi måste alla vara redo att improvisera, hitta en väg runt eller förbi - 
hela tiden med ett leende=)   
Så tidsschemat och rutten är i stora drag vad vi tänkt oss, med en stor 
flexibilitet för alla eventualiteter och gruppens önskemål. 
Längs resan finns möjligheter för avstickare och utflykter om det skulle 
passa oss. 
 
Dag 1: KATHMANDU 
– Frukost på hotellet. 
– Besök hos BAS härbärge i Kathmandu. Läs mer på www.basinsweden.org.  
Här får vi möjlighet att få en inblick i organisationen och dess verksamhet på 
härbärget. Det är till förmån för BAS som MC resan arrangeras och allt överskott 
kommer att ges till organisationen. 
– En genomgång om hur trafiken fungerar och inte fungerar. 
– Hämta ut motorcyklarna och Nu börjar MC-resan!  
Från MC-firman i Bhaisepati till NAGARKOT (32 km) 
Nagarkot 2200 möh, är känt för fina soluppgångar. 
 
Dag 2: Nagarkot till DAMAN (112km) 
– Tidig morgon för att uppleva soluppgången över Himalaya. Vid god sikt ser vi 
världens högsta berg, Mount Everest! 
– Färden går neråt och söderut till Daman. 
 
Dag 3: Daman till CHITWAN NATIONAL PARK (130km) 
– Vi rullar neråt mot slättlandet nära Indien. Nu är vi redan nere på 100 möh i 
floddalarna och det är varmt. Vi delar den nepalesiska djungeln med noshörningar, 
elefanter och apor. 
 
Dag 4: Heldag i Chitwan National Park 
– Nationalparken är med på världsarvslistan (där även Lumbini och platser i 
Kathmandu finns med) Välj mellan djungelsafari, noshörningssafari på elefant, 
fotvandring,flodfärd i kanot, fågelskådande, mm. 
 
Dag 5: Chitwan national Park till LUMBINI (126 km) 
– Födelseplats för Lord Buddha och här kan vi insupa den buddistiska atmosfären. 
 
Dag 6: Lumbini till PALPA (87 km) 
(Ev.direkt till Pokhara )  
 
Dag 7: Palpa till POKHARA (60 km) 
 
Dag 8: Heldag i POKHARA (1700 möh) 
– Samlingspunkt för vandrare. Här ges möjlighet för Paragliding, kortare vandring, 
besöka grottor eller ro i stadens sjö. Du kan vid klart väder skåda tre av de tio högsta 
topparna i världen härifrån.  
                                                                                                                          
 

http://www.basinsweden.org/


 
 

 
 

 
 
Dag 9: Pokhara mot KATHMANDU (cirka 200 km) 
– Heldag ”on the road”. Vi stannar före eller efter Kathmandu. 
 
Dag 10: Mot KINA (120 km) 
– Vi klättrar nordost ut mot Kinesiska gränsen och KODARI. 
BARABISE är slutstation för bussar mm. Härifrån är vägen smal med branta stup och 
vi kör extra försiktigt då vägen kan ha varit utsatt för jordskred under regnperioden. 
Härbärge eller camping för natten någonstans utmed vägen. 
 
Dag 11: Till KATHMANDU (c:a 80 km) 
Återlämning av Motorcyklarna. 
 
Dag 12 är reservdag 
Om inget fördröjt oss så spenderar vi dagen på egen hand. 
Möjligen hittar vi på något gemensamt 
Vi avslutar med gemensam middag och överlämnar överskottet till BAS i Nepal. 
 
 
 

… Min förhoppning är att det kanske finns någon i gruppen som har intresse 
av att framöver hjälpa mig att arrangera denna typ av MC-resor i Nepal. 
Målet är att kunna arrangera två resor per år, en i mars och en på hösten 
under oktober eller november. Du får då din resa och dina omkostnader 
betalt. Hör av dig före, under eller efter resan om du är intresserad! 
 

 

Björn Carlsson 


