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15 dni15 dni
NepalNepal

Góry stanowią jedną z najpiękniejszych ucieczek od 
nieszczęść naszego współczesnego świata. Góra to istota 
więcej niż doskonała, którą czcimy i przed którą wypada 
jedynie spróbować zatańczyć, królestwo prawdziwej 
wolności, mały skrawek raju.

Francois Florence
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SANKTUARIUM ANNAPURNY TREKKING

Przygotowanie techniczne       

Trekking nie wymaga żadnych umiejętności alpinistycznych. 
Niezbędne są mocne i nieprzemakalne buty oraz ubranie na 
wszystkie pory roku. Himalaje na wysokościach, które 
będziemy przemierzać w sezonie, trwającym podczas naszej 
wiosny i jesieni charakteryzują się dobrą pogodą. Jesień jest 
lepsza z uwagi na przejrzystość powietrza, kosztem niższych 
temperatur, które na wysokości 4000 metrów nie powinny 
spadać w nocy poniżej -8C

Sanktuarium Annapurny jest jednym z tych miejsc na Ziemi, o którym słyszał niemal każdy zapalony turysta 

czy podróznik, a trekking zarówno dookoła 10-tej góry na Ziemi (tzw. Annapurna Circuit) jak i do himalajskiej 

bazy zdobywców tego ośmiotysięcznika uchodzi za najpiękniejsza trasę trekkingowa na świecie. Wszyscy, 

którzy przebyli ta trasę podpisują się pod tym, a na pytanie czy tu kiedyś, odpowiadają, że tak naprawdę jakaś 

ich część już nigdy stąd nie wyjedzie. Czy tak jest w istocie? Przekonać się można tylko w jeden sposób - 

sprawdzając to samemu.

Przygotowanie fizyczne      

Na dwa do trzech miesięcy przed wyjazdem powinno się zadbać o 
kondycję. Mimo, że nie będziemy zdobywać szczytów, to będziemy 
pokonywać znaczące różnice wysokości każdego dnia. Najpewniejsze 
przygotowanie gwarantują wycieczki górskie, trening aerobowy, 
bieganie, jazda na rowerze, pływanie. Ważne jest to, by być 
systematycznym. Lepiej trenować częściej, mniej intensywnie i krócej 
niż rzadko, ale za to, do totalnego wyczerpania.

Wysokość i aklimatyzacja       
Najwyższy punkt wyprawy nieznacznie przekroczy wysokość 4000 metrów, a wielodniowa wędrówka do tego 
miejsca powinna każdemu uczestnikowi zapewnić dobrą aklimatyzację. Jeszcze nie zdarzyło się, by 
ktokolwiek nie doszedł do celu tej wyprawy.

http://www.facebook.com/klub4challenge
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SANKTUARIUM ANNAPURNY TREKKING
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SANKTUARIUM ANNAPURNY TREKKING
            

DZIEN 1
Spotkanie na lotnisku i przelot do 
Kathamndu, stolicy Nepalu

 DZIEN 2
Kathmandu stolica himalaizmu, miejsce w 
którym zaczyna sie kazda himalajska 
przygoda

 
DZIEN 3
Pokhara wita nas panorama najwyzszych 
gor na Ziemi. Wsród nich nasza Annapurna

 
DZIEN 4 do 13
Obecnie najbardziej aktualny program trekkingu znajda 
Panstwo na naszej stronie, poniewaz Nepal rozwija si  z ę
zawrotna predkoscia i trasa ulega zmianom omijajacym 
wybudowane nowe drogi www.4challenge.org

 

PROGRAM:
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DZIEN 15
Przejazd na lotnisko i wylot do Polski

 

SANKTUARIUM ANNAPURNY TREKKING

DZIEN
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DZIEN 14
Powrót do Kathmandu, spedzamy ostatni 
wieczór w Nepalu
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SANKTUARIUM ANNAPURNY TREKKING

HIGHLIGHTS
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SANKTUARIUM ANNAPURNY TREKKING

NASZE SANKTUARIUM ANNAPURNY 
Nie ma sezonu bez naszej obecności pod 
południową ścianą Annapurny. Co roku kilka 
naszych grup odwiedza to magiczne miejsce.
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NIEZBĘDNY:                                                     

  1.  mocne buty trekkingowe ciepłe powyżej kostki
  2.  bielizna oddychająca (slipy, koszulki z krótkim i długim rękawem)
  3.  ciepłe skarpety w góry – 2-3 pary
  4.  skarpety przeciwpotne
  5.  spodnie stretch lub z cienkiego polaru (leginsy)
  6.  spodnie z grubszego polaru (np. 200)
  7.  spodnie przeciwdeszczowe z membraną
  8.  polar lżejszy (np. 50 – 100)
  9.  polar gruby (np. 200)
10.  kurtka z membraną przeciwdeszczowa
11. dwie pary rękawic polarowych cienkich
12. rękawice grube wiatroszczelne np. narciarskie
13. czapka (najlepiej z polarem lub windstopperem)
14. ochrona głowy przed słońcem (np. 'kapelusz'  z                                   
      okrągłym rondem)
15. plecak podręczny (ok. 30-40 litrów)
16. plecak min. 60 litrów
17. śpiwór komfort min od 0ºC do -5ºC (najlepiej puchowy)
18. stuptuty
19. kije trekkingowe (można wypożyczyć ~40 zł)
20. okulary słoneczne z mocnym filtrem najlepiej lodowcowe                    
      (np. julbo, uwex)
21. lekka latarka czołowa
22. peleryna (poncho)
23. krem i pomadkę do ust z dużym filtrem (30-50)
24. leki, aspiryna, apteczka osobista
25. przybory toaletowe
26. plastry przeciw obtarciom
27. multiwitaminy do rozpuszczania w wodzie
28. komplet odzieży letniej
      Zalecane: cienkie bojówki lub spodnie typu safari z                             
      odpinanymi nogawkami
29. strój kąpielowy
30. sandały
31. inne obuwie lekkie
32. dwa zdjęcia paszportowe na wypadek zagubienia paszportu
33. repelent przeciw owadom

DODATKOWY:                             
34. ręcznik szybkoschnący
35. żółta książeczka WHO potwierdzająca           
      odbyte szczepienia
36. zapasowe okulary słoneczne
37. tabletki do uzdatniania wody

WIZA:                                                       

Formalności związane z uzyskaniem wiz do 
Nepalu są załatwiane po przylocie na miejsce. 
Jedynie jest nam potrzebny paszport i bilet 
lotniczy.
                                                                 

Wszelkie pytania prosimy kierować
do organizatorów

info@4challenge.org

SPODNIE:
nieprzemakalne
wykonane z membrany 
np. AQUA-TEX czy 
GORE-TEX

POLAR:
przydatny w czasie 
zimnych nocy

KURTKA:
typu WIND-spoper
czy SOFT-shell 
oddychająca i odporna 
na wiatr 

BUTY:
górskie, 
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne.
Usztywniające kostkę i przede 
wszystkim wygodne!

DUŻY PLECAK:
nieprzemakalny i pełen 
przydatnych kieszonek i 
mocowań. Bardzo wygodny!

EKWIPUNEK – SANKTUARIUM ANNAPURNY TREKKING
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TERMINY:                   

       kwiecień
       październik
Aktualne terminy na stronie                                    

    www.4challenge.org
KOSZTY:               

Aktualne ceny są dostępne na 
stronie www.4challenge.org

KOSZT OBEJMUJE:                          
– przelot do Katmandu i z powrotem
– organizację i logistykę wyprawy
– wszystkie lokalne przejazdy również podczas wycieczek
– zakwaterowanie w hotelach w Katmandu i Pokharze
– śniadania hotelach w Katmandu i Pokharze
– wszystkie noclegi podczas trekkingu wg programu
– wynajęcie tylu tragarzy ilu jest potrzebnych dla komfortu uczestnika
– uroczystą kolację pożegnalną w Katmandu przed wylotem
– wycieczkę krajoznawczą z przewodnikiem po dolinie Kathmandu bez opłat wstępów do zwiedzanych  
   obiektów
– wycieczka łodzią po jeziorze Phewa w Pokharze
– ubezpieczenie KL i NNW odpowiednie na tą wyprawę
– kartę rejestracyjną TIMS (Trekkers Information Management System)
– wstępu do ACAP - Annapurna Conservation Area Project (21$)
– napiwki dla tragarzy i kierowców
– uczestnictwo i wsparcie lidera 4challenge z wieloletnim górskim doświadczeniem

 

KOSZT  NIE  OBEJMUJE:                    
– wizy nepalskiej (25$)
– wyżywienia (~200$ na cały wyjazd)
– atrakcji dodatkowych nie ujętych w programie
– własnych wydatków

TERMINY  i  KOSZTY
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