
Nabji Trail Bhutan

Dag 1: Trongsa (2000 meter) – Nimshong (1300 meter)
We rijden in ongeveer vier uur naar het startpunt in het dorpje Reotola. We beginnen met een flinke afdaling
van ongeveer een uur naar de oever van de Magde rivier, daarna volgt een steile klim van drie uur naar het 
kleine dorpje Nimshong. Ons kampement is in het bos vlakbij het dorp. Terwijl de kok ons eten klaar maakt, 
kun je kennis maken met de vriendelijke en gastvrije dorpsbevolking.
Tijd: vier uur gelopen.

Dag 2: Nimshong (1300 meter) – Nabji (1300 meter)
We wandelen ongeveer vier uur door het dichtbegroeide bos en als we geluk hebben zien we een 
goudkleurige langoer en de schitterende neushornvogel. Hoewel Nimshong en Nabji op dezelfde hoogte 
liggen, moeten we toch af en toe wat stijgen en dalen. Nabji is mooi gelegen op een heuvel met uitzicht op 
een vallei met rijstvelden. We zetten onze tenten op de campsie vlakbij Nabji, waar we twee nachten zullen 
slapen.
Tijd: vier uur gelopen

Dag 3: Nabji – Korphu (1500 meter) – Nabji
We maken een dagwandeling van ongeveer vijf uur naar het dorpje Korphu, dat op een bergtop ligt op een 
hoogte van 1500 meter. Het is een spectaculaire wandeling van tweeënhalf uur de berg op en uitzicht van 
bovenaf op de rijstvelden van Nabji is schitterend. Nadat we bij de dorpsbewoners van Korphu hebben 
geluncht, wandelen we in de middag terug naar Nabji.
Tijd: 2 x 2,5 uur gelopen

Dag 4: Nabji (1300 meter) – Kubdra (1500 meter)
We verlaten Nabji om in ongeveer zes uur naar Kubdra te wandelen. Dit is een heel klein dorp, waar maar 
die families wonen. Deze families zijn echter zeer blij dat ze ons als gasten op hun campsite moge 
verwelkomen. Hier wonden de Monpa's, de oudste bevolkingsgroep van Bhutan. Zij leven nog volgens oude 
tradities en gebruiken. Onze overnachting is dan ook een unieke kans om hier meer over te weten te komen.
Tijd: zes uur gelopen

Dag 5: Kubdra (1500 meter) – Jangbi (1350 meter)
Vandaag wandelen we ongeveer zes uur in de voetsporen van Guru Rinpoche, die hier in de achtste eeuw 
verschillende sporen heeft achter gelaten, zoals zijn voetafdruk in steen. We zetten onze tenten op vlakbij 
het dorpje Jangbi, waar ook Monpa's wonen.
Tijd: zes uur gelopen

Dag 6: Jangbi (1350 meter) – Tongtongfey (1000 meter) – Trongsa (2200 meter)
De laatste dag van onze wandeltocht. We dalen vandaag in anderhalf uur ongeveer 400 meter af tot aan de 
Mangde rivier. Hier vandaan klimmen we het laatste uur een stuk omhoog naar het dorp Tontongfey, waar 
de bus ons opwacht om ons in drie uur naar Trongsa terug te brengen
Tijd: 2,5 uur gelopen
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