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1. Govinda Dahal a jeho agentura Green Horizon 
- zaøídí a vyøídí vše od permitù po leteckou záchranu.

2. Hotel Cosmic 
- slušný hotel na kraji Thamelu, takže vcelku klídek

3. Hotel Potala
- slušný hotel v centru Thamelu, cca 10m od Govindy k.

4. Centrum Thamelu
- 3 malé supermarkety, pekárna, bankomat, v okolí 
  spousta restaurací a obchodù se vším možným

5. Tom a Jerry
- známý bar, kde vám zdarma nalejí, když vylezete Everest

6. Pilgrims
- knihkupectví se solidní nabídkou i drobných dárkù  

7. 2x masážní salón
- skvìlé masáže, rùzné druhy, po treku bájeèné

8. Everest Steak House
- proslule známá restaurace - názor a� si každý vytvoøí sám

9. Thajská restaurace a papírový obchod
- levná Thajská kuchynì (v patøe) a vedle pìkný obchod 
  s papírovým zbožím

10. Aroma Garden
- prodejna s kvalitními pøírodními oleji, parfémy a tyèkami

11. Èínská restaurace - bistro
-za solidní ceny slušná nepálsko-èínská kuchynì

12. Mimo Star
- restaurace s tradièním nepálským jídlem momo, vynikající

13. Vstup do Thamelu - Taxi stanovištì
- hlavní vstup do Thamelu, hlavní stání taxikù

   

14. Green Line - turistická autobusová spol. 
- jezdí hlavnì do Pokhary pøes Dumre (pøestup na autobusy
  na zaèátek treku kolem Annapurny - Besi Sahar)

15. Garden of Dreams 
- krásná zahrada s malou kavárnou

16. Cesta ke královskému paláci a dále
- 0,5h Pashupatinath, 3/4h Boudhanath (taxikem, busem)

17. Small Star
- malá tibetsko-nepálská restaurace, není pro slabé nátury,
  ale fantastická, skvìlé tibetské pivo „Thumpa”

18. Obchody se špertky
- pár obchùdku se šperky a protože to je už na hranici 
  Thamelu, jsou pøi smlouvání za lepší ceny

19. Cesta smìr:
- nemocnice, pošta, Ratna park - autobusové nádraží
  nákupní centrum Katmandu mall, New road ulice obchodù
  vedouví na Durbar square

20. Smìr Patan, Bhaktapur
- Patan cca 0,5h taxikem, Bhaktapur cca 3/4h taxikem nebo
  lepší varianta 15 min na odjezdové stání a pak 3/4h 
  busem za cca 50-80 rupek (info zašleme nepal06@sezam.cz)

21. Cesty smìr Durbar Square
- cca 15 min chùze

22. Cesta smìr Swayanbhunath
- opièí chrám cca 45 min chùze, 25 min taxi.

23. Pumpenikel
- zahradní „snídaòová” restaurace 

24. Smìr ètvr� se spoustou obchodù pro nepálské potøeby
- od høebíkù po boty

Durbar Square
25. Nepal Tea House

- prodejna s kvalitními èaji oblastí Nepálu a Darjeelingu
26. Smìr Thamel

Durbar Square
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Mapa nevíme od koho,
ale je na serveru
http://www.lirung.com/

www.nepal.estranky.cz
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