Vragenlijst

Onderwerp	Vraag
Slaapzak	is het nodig om een (dikke?) slaapzak mee te nemen ? of volstaat een lakenzak ? cfr °t in landengids michel
	NvM: als ik de klimaatcurve op http://www.wandelwaaier.nl/vakantie-informatie/Nepal/info5573/wandelwaaier141026.html" http://www.wandelwaaier.nl/vakantie-informatie/Nepal/info5573/wandelwaaier141026.html zie denk ik niet dat een lakenzak volstaat, wel een gewone slaapzak. Vraag ik aan Luc/Peter of er overal voldoende dekens zijn ?

Geld – criminaliteit	Is het veilig om met al je geld in een buikbuideltje de Annapurna Circuit te doen? Kathmandu?

Geld	Traveller cheques, Visa, Amex in Kathmandu / Pokhara
	Internetresearch leert: 1/ Euros gemakkelijk geaccepteerd  2/ ‘Bancontacts’ in KTM en Pokhara 3/ Traveller cheques weinig zinvol

Geld	Voor welke zaken (bv. Permits) best dollars ipv. Euros of roepies?

Hoogteziekte	Buiten veel water en verplichte dag rust in Manang, knoflook efficient? In welke vorm meenemen? In gerechten ter plaatse? 
NvJ: internetresearch leert a/ best rauw ’s morgens 2 teentjes en b/ werking helemaal niet bewezen… en c/ slechts 3 dagen boven 4000 meter

Medicamenten	‘Tourista’ in Circuit veel voorkomend of eerder sporadisch? Micropur pilletjes zinvol? Anti-muggen middeltjes nodig? 
	NvM: Volgens FAQ van YZ niet echt een probleem

Kaarten	wat zijn de betere kaarten voor het ABC –circuit ? Waar kopen: in B of ter plaatse ?
	NvM: reeds aangekocht

Logement KTM	adres vragen @ Peter en aan Luc

Xport naar Besisahar	publiek of private xport Mij. Indien verschillende: aan- of afraders ?

Electriciteit	welke stekkers?
	NvM: 2 of 3 ronde pinnen


Reminders
Onderwerp	Wat
Foto	statief: groot (Jan’s vader’s) of zo’n kleintje ?

Foto	is het nodig om de foto’s te kunnen saven op een extra medium ? 
	(NvJ: niet veel zin om een harde schijf mee te sleuren, aan te kopen, batterijen etc.)

Foto	hebben we een extra digitaal fototoestel ter onzer beschikking in geval van … of zijn onze geheugenkaarten dezelfde ? Michel = SD  / Jan = Compact Flash
	(NvJ: Extra digitaal fototoestel? We hebben er al twee)

Visum Nepal	Best half januari in orde brengen: 1 foto, 35 Euro, paspoort minstens 6 maanden geldig vanaf vertrek, application form komen invullen op Avenue Brugmann 210, 1050 Brussel
	(NvJ: visum kan ook op luchthaven KTM op15 min. tijd bekomen worden voor iets minder geld: 25 Euro ipv. 35 Euro
	NvM: link visa application form voor aankomst in luchthaven: http://treks.com.np/visa/visa-app.pdf
	
	Geel boekje, inentingen nodig? Volgens http://www.tipsvoortrips.be/tvjnep2.htm geen inentingen nodig, maar best anti-malariakuur!
	NvM: Vaccination contre la rage fortement conseillée. Qqs risques de paludisme toute l’année dans les zones rurales du sud du pays, en dessous de 1200m d’altitude. Résistance à la Nivaquine.  wij gaan naar het N (bron: landenboek Michel)

Testwandeling	testen schoenen, fototoestel batterij, hoeveel foto’s per dag (berekenen benodigde totale opslagcapaciteit geheugenkaarten), evt. werking zonnepaneel testen (meten batterijspanning voor en na laden)

Wisselkoers	opzoeken van de wisselkoers Nepalese Rupies (NvJ: heb in ‘links’ wisselkoers website toegevoegd – 1 Euro = 98 NRP)

Water	- vervaldatum µpur
	quid waterpomp ~ µpur


Packinglist	opstellen

Voedsel	Quid bevoorrading voor overdag ? (NvJ: Aan de reisverslagen op internet te zien, blijkbaar niet weinig eetgelegenheden onderweg, zie http://www.cbc.ca/news/viewpoint/vp_robinson/20011002.html …)



