Polish Everest Expedition 2018

Oferta Ekspedycja
“Polish Everest Expedition 2018”
Rejon – Azja, Nepal, Chiny, Himalaje
Obiekt – Mount Everest 8848m.n.p.m.
Termin - kwiecień , maj 2018
Czas trwania ok. 65 dni
Program wyprawy północną stroną:
Trasa, którą podąży zespół wspinaczy Polish Everest Expedition 2018 prowadzi od Chińskiej
północnej strony Everestu poprzez Tybet. Jest to najdłuższe przejście na tej górze północnąwschodnią granią poprzez lodowiec Rongbuk. Wybór dłuższej trasy pozwoli zespołowi na
lepszą, sukcesywną aklimatyzację. 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.
Zamierzamy powyżej bazy głównej założyć 3 obozy przed atakiem szczytowym,
najtrudniejszym z odcinków będzie pokonanie 3 niebezpiecznych uskoków.

TRASA I HARMONOGRAM - POLISH EVEREST EXPEDITION 2018
Śladami Sir Georga Mallorego
Trasa, którą podąży Polish Everest Expedition 2018 jest wiernym odtworzeniem pierwszego
ataku na szczyt z roku 1921. Spośród tras dostępnych na Everest jest to najdłuższe przejście
Północno-Wschodnią Granią przez lodowiec Rongbuk.
U podnóża lodowca Rangbuk, na wysokości 6400 m n.p.m. będzie znajdowała się wysunięta
baza Polish Everest Expedition 2018. Na najbliższe dwa miesiące stanie się ona jedynym
domem dla wspinaczy. Baza to także miejsce pozwalające na realizację żmudnej
aklimatyzacji.
Każde wyjście powyżej 6400 m n.p.m. i zakładanie kolejnych obozów kończy się powrotem
do Bazy. A wszystko po to, aby zespół miał czas na przystosowanie się do ekstremalnie
trudnych warunków panujących na dużych wysokościach (niskie ciśnienie, obniżona
zawartość tlenu w powietrzu, choroba wysokościowa).

1-4 kwietnia - dzień 01: Przyjazd Kathmandu ( wylot +-3 dni )
05 kwietnia - dzień 02: Kathmandu
06 kwietnia - dzień 03: przejazd do Shyabru Beshi 9 opcjonalnie przelot do Gonggar,
przejazd Lhasa
07 kwietnia - dzień 04: przejazd do Kerung ( opc. Zwiedzanie Lhasy )
08 kwietnia - dzień 05: aklimatyzacja ( opc. Przejazd do Shigatse )
09 kwietnia - dzień 06: Przejazd do Tingri ( opc. Aklimatyzacja )
10 Kwiecień - dzień 07: Przejazd do Base Camp
11 Kwiecień - dzień 08; aklimatyzacja Chinese Base Camp,
12 Kwiecień - dzień 9; Chinese Base Camp do Middle Camp 5800m.n.p.m.
13 Kwiecień - dzień 10; Middle Camp - Base Camp pod Everest 6400m
14 Kwiecień - 31 Maj - dzień 11-60; Okres wspinaczkowy Everest 8848m.
31 Maj - dzień 61 ABC - Base Camp
01 Czerwiec - dzień 62; Przejazd do Shyabru Beshi
02 Czerwiec - dzień 63; Przejazd do Kathmandu.
03 Czerwiec - dzień 64; Kathmandu
04 Czerwiec - dzień 65; Odlot do kraju

Opcje z innym dojazdem do bazy spowodowane są trudnościami jakie nastąpiły po
trzęsieniach ziemi w tym rejonie, na rok 2017 drogi wciąż są nie przejezdne .

Koszt – 30000-40000 usd ( cena na 2017r ) Cena zależna od ilości uczestników i
przypadających Sherpów na uczestnika
Koszty zawierają :
-międzynarodowy bilet lotniczy Warszawa – Katmandu - Warszawa
-transfer z lotniska i na lotnisko
-5 nocy w Katmandu w hotelu ze śniadaniem i obiadokolacją
-przejazd jeepami lub przelot do Chin z Nepalu a potem do BC
-wyposażenie transferu do BC i z powrotem
-45 dniowy pobyt w BC z pełnym serwisem kuchennym , indywidualne namioty
-lodge w drodze z Katmandu do BC i z powrotem
-ubezpieczenie Nepalskiej załogi
-kolacja powitalna
-maski, regulator i tlen ( osobiste wyposażenie plus 3 butle w pakiecie )
-ubezpieczenie alpinistyczne
-serwis powyżej BC, w ABC na 6400m namioty indywidualne, wyżywienie, wyposażenie (gaz
radio, liny, apteczki)
-wiza nepalska i chińska
-Szerpa wspinaczkowy ( rozdzielony na 3 osoby ) i tlenu dla niego
-koszty lin poręczowych
-pozwolenie na atak szczytowy
-namioty od 7000m
-wyżywienie, lyofilizaty powyżej 7000m
-gaz
-yaki transport sprzętu BC- ABC
Koszty nie zawierają:
-dodatkowych nocy w Katmandu powyżej 5 nocy wraz z wyżywieniem
-napiwków dla portersów i przewodników
-rozmów telefonicznych
-napojów typu woda mineralna, cola, sprite, fanta
-nadbagażu
-kosztu przebudowania biletu powrotnego
-kosztu wynikające z blokad, zamieszek
-wyniesienie sprzętu powyżej 8000m 1000usd, bonus szczytowy 1000 usd na jednego szerpe
-ewentualne wynajęcie jeepa (np. na wcześniejszy powrót)
-dodatkowych portersów powyżej 75kg
Po 1 lutym 2018 żadne opłaty nie są zwracane jeśli uczestnik zrezygnuje z ekspedycji oraz w
trakcie jej trwania.

Oferta trekkingowa
Istnieje możliwość zabrania ze sobą rodziny, przyjaciół lub sponsorów na trekking do bazy
pod Everestem
Harmonogram tekkingu ( strona Tybet )
koszt 7500 usd
organizację wyprawy, przeloty, ubezpieczenie , noclegi, tragarzy, 2 posiłki dziennie w
mieście, w górach na trekkingu 3 posiłki dziennie, pozwolenia parkowe
koszt nie obejmuje:
dodatkowe wycieczki, alkohol, napiwki, bilety wstępu do zabytków, wiza (50 usd), podatek
wylotowy (25 usd)
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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

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. Wylot do Katmandu
2. Zwiedzanie Katmandu
3. Przelot do Lukli tego samego dnia podejście do Phakding, 2650m
4. 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 10000 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 ( co najmniej 3 miesięczny okres przygotowawczy )
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
SPRZĘT OSOBISTY
-śpiwór 3 szt
-karimata lub thermorest 1 szt
-czołówka 2szt
-baterie litowe
-plecak 80 L i plecaczek 45L
-wór transportowy
-termos
-maszynka gazowa nakręcana
-okulary słoneczne
-gogle
-NRC
-telefon i ładowarka
-akumulatory
-igła i nici
-mp3
-scyzoryk
-łyżka
-kubek
-zegarek
-notatnik, długopis, ołówek
-uprząż
-czekan
-jumar
-kask ( nie jest obowiązkowy )
-karabinki HMS 2 szt.
-karabinki zwykłe 2 szt
-pętla z taśmy rurowej dł. min 1,80m
-ósemka
-śruba lodowa
-kijki trekkingowe (opcjonalnie )
-stuptuty
-butelka aluminiowa i plastikowa na wodę
-zapalniczka ( na kamień ) x 2
-aparat fotograficzny i karty pamięci
-pieniądze i karty kredytowe
-paszport ważny co najmniej 6 miesięcy
-ubezpieczenie i bilety ( ksero wszystkich dokumentów)
-przybory toaletowe
-ręcznik
-krem z filtrem UV i pomadka do ust
-apteczka (własne lekarstwa)
-raki

-menażka
-książki
-buty zimowe wysokościowe ( Milety, La Sportiva, One Sport)
-buty na trekking pod kostkę
-buty trekkingowi za kostkę do 6 tyś m.
-sandały
-skarpety 5 szt
-leginsy ( kalesony) 2 szt
-spodnie długie 2 szt
-polar i bluza ( sweter puchowy )
-bielizna oddychająca
-kominiarka
-kurtka zimowa puchowa
-spodnie puchowe
-botki puchowe
-kurtka wodoodporna ( windstoper )
-rękawice i łapawice
-czapka wełniana i przeciwsłoneczna
-podkoszulki 5 szt

