Polish Everest Expedition 2018

Oferta Trekking
“Polish Everest Expedition 2018”
Rejon – Azja, Nepal, Chiny, Himalaje
Obiekt – Mount Everest 8848m.n.p.m.
Termin - kwiecień 2018
Czas trwania ok. 14 dni
Program wyprawy północną stroną:
Trasa, którą podąży zespół trekkingowy po części będzie się pokrywał z ekspedycją Polish
Everest Expedition 2018 która prowadzi od Chińskiej północnej strony Mount Everestu
poprzez Tybet, Chiny. Tą stroną w 1921 r próbował wejść na szczyt sir George Mallory, do
tej pory są spory czy to nie on jako pierwszy był zdobywcą góry.
Będziemy podróżowali samolotami, autami terenowymi, rikszami, na jakach, pieszo i Bóg
raczy wiedzieć czym jeszcze. Odwiedzimy mistyczne Kathmandu, stolicę światowego
himalaizmy gdzie czas stanął w miejscu. Powędrujemy po Wyżynie Tybetańskiej, odwiedzimy
klasztory i ziemie na której żyły dinozaury. I finalnie staniemy u zbocza góry gór – Mount
Everestu. Czeka na Nas kawał dobrej przygody, nie przegapcie jej!

TRASA I HARMONOGRAM - POLISH EVEREST EXPEDITION 2018

Oferta trekkingowa
Istnieje możliwość zabrania ze sobą rodziny, przyjaciół lub sponsorów na trekking do bazy
pod Everestem, będziemy prowadzić równolegle dwa trekkingi, jeden od strony nepalskiej,
drugi od strony tybetańskiej.

Harmonogram tekkingu ( strona Tybet)
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– 04 Kwiecień wylot +-3 dni - dzień 01: Przyjazd Kathmandu (1350m.) transfer hotel
Kwiecień - dzień 02: Kathmandu, zwiedzanie
Kwiecień - dzień 03: Kathmandu, wyjazd do bazy pod Everestem
Kwiecień - dzień 04; Lot do Gonggar, przejazd do Lhasy
Kwiecień - dzień 05; zwiedzanie Lhasy, aklimatyzacja
Kwiecień - dzień 06; przejazd do Shigatse 3900m.n.p.m.
Kwiecień - dzień 07; Przejazd do BC pod Everestem
Kwiecień - dzień 08; Aklimatyzacja, zwiedzanie klasztoru Rongbuk
Kwiecień – dzień 09; Chinese Base Camp do Middle Camp
Kwiecień – dzień 10; Middle Camp - Base Camp pod Everest 6400m
Kwiecień - dzień 11; Base Camp
Kwiecień - dzień 12; Zejscie do bazy na 5400m
Kwiecień - dzień 13; Przejazd z Zhangmu do Kathmandu.
Kwiecień - dzień 14; Kathmandu, dzień wolny , zakupy, zwiedzanie
Kwiecień – dzień 15: Odlot do kraju

Program nieznacznie może ulec modyfikacji w zależności od samopoczucia uczestników ze
względu na wysokość.
Koszt – 7000usd
Koszty zawierają :
-międzynarodowy bilet lotniczy Warszawa –Katmandu - Warszawa
-transfer z lotniska i na lotnisko
-4 nocy w Katmandu w hotelu ze śniadaniem i obiadokolacją
-przejazd jeepami lub przelot do Chin z Nepalu
-wyposażenie transferu do BC i z powrotem
-5 dniowy pobyt w BC z pełnym serwisem kuchennym
-lodge w drodze z Katmandu do BC i z powrotem
-ubezpieczenie Nepalskiej załogi
-uroczysta kolacja
-ubezpieczenie
-serwis powyżej BC, w ABC namioty, wyżywienie
-wiza nepalska
Koszty nie zawierają:
-rozmów telefonicznych
-napojów typu woda mineralna, cola, sprite, fanta
-nadbagażu
-kosztu przebudowania biletu powrotnego
Harmonogram trekkingu ( strona Nepal )
koszt 3500 usd
organizację wyprawy, przeloty, ubezpieczenie , noclegi, tragarzy, 2 posiłki dziennie, w górach
na trekkingu 3 posiłki dziennie, wstęp do Parku Sagharmata.
koszt nie obejmuje:
dodatkowe wycieczki, alkohol, napiwki, bilety wstępu do zabytków, wiza (50 usd), podatek
wylotowy (25 usd)
1.
2.
3.
4.

Wylot do Katmandu
Zwiedzanie Katmandu
Przelot do Lukli tego samego dnia podejście do Phakding, 2650m
Podejśce do Namche Bazar stolicy Solo Khumbu , 3440m

5. Podejście do Phortse Tenga 3675 m
6. Podejście do Dole 4100m
7. Podejście do Machhermo 4410m
8. Gokyo , 4750m piękne turkusowe jeziora w okolicy
9. Wejście na Gokyo Ri, słynący z najpiękniejszego w himalajach widoku na Cho Oyu i
Everest. 5483m i powrót do Gokyo
10. Zejście do Phortse
11. Podejście do Dingoboche, 4350m
12. Podejście do Lobuche 4900m
13. Podejście do Gorak Shep i wejście na słynącą z cudownego widoku na Everest, Lhotse i
Nuptse Kala Pattar 5545m, powrót do Gorak Shep 5165m
14. Podejście do bazy pod Everestem, powrót do Lobuche
15. Zejście do Namche Bazar
16. Zejście do Lukli
17. Przelot do Kathmandu
18. Zwiedzanie Katmandu
19. Powrót do Polski

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata 5000 zł zaliczki na rzecz wyprawy. Proszę o listowne
lub mailowe potwierdzenie wpłaty. Proszę również o przesłanie informacji o następujących
danych: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu, górską
lub sportową działalność. Wyprawa w góry wysokie wymaga od uczestnika dobrego
przygotowania kondycyjnego oraz przeciwwskazań zdrowotnych do poruszania się na
znacznych wysokościach.
Stowarzyszenie Klub Alpinistyczny „Homohibernatus”
Zbigniew Bąk
Warszawa 03-226 ul. Toruńska 72/3 (tel. +48 508551234)
Nip:524-262-90-98 Regon:141215441
numer konta : 06150010701010703634360000

