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NEPAL

EVEREST BASE CAMP
w 3 niepowtarzalnych wariantach!

> Trekking do Everest Base Camp 5364m
> Wejście na najbardziej spektakularne punkty widokowe: Gokyo Ri i Kalla Pathar
> Zobaczysz szczyty: Everest 8850m, Cho Oyu 8201m, Lhotse 8516m, Pumori,
Ama Dablam, Lobuche, Island Peak, Thsamerku
>Posmakuj himalajskiej wspinaczki na sześciotysięcznik Island Peak 6180m
>Zdobądź wysoką himalajską przełęcz – Cho La 5330m
>Stolica Sherpów – Namche Bazar, kultowe Kathmandu
> Rafting na himalajskiej rzece
> Safari na słoniach w dżungli parku narodowego Chitwan
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EVEREST BASE CAMP – PRZYGOTOWANIE

Jeśli jakiś trekking świata można określić mianem
kultowego to na pewno będzie nim ten do bazy
góry gór – Mount Everestu. Kilkanaście dni
wędrówki dolinami rzek o niezwykle Egzotycznych
nazwach – Dudh Koshi i Imja Kohla,
ośmiotysięczniki: Lhotse i Cho Oyu i on –
najwyższy szczyt świata: Mount Everest /
Czomolungma / Sagarmatha. Region Khumbu
przez który prowadzi trasa trekkingu to jedno z
najwspanialszych miejsc na ziemi, jedno z tych,
które koniecznie trzeba zobaczyć.

Przygotowanie techniczne:
Przygotowanie fizyczne:
Na miesiąc do dwóch miesięcy przed wyjazdem powinieneś
zadbać o kondycję. Dobrą kondycję 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. Należy pamiętać, że baza pod
Eveestem wznosi się na wyokość wyższą niżMont Blanc, na
której możesz odczuć lekkie objawy choroby wysokościowej,
np. ból głowy.

Klasyczny trekking do EBC nie
wymaga
żadnych
umiejętności
wspinaczkowych, prowadzi ścieżką
pieszą, w przebyciu której pomogą
Ci dobre buty trekkingowe I
teleskopowe kijki. Na końcu pdf
znajdziesz dokładną listę ekwipunku
stworzoną
na
bazie
naszych
wieloletnich doświadczeń.
W
niesieniu bagażu wyręczają nas
lokalni tragarze. Jeśli myślisz, ze to
nie fair by ktoś niósł twoje bagaże
pomyśl, że dajesz im w ten sposób
pracę.
Jeśli myślisz o wybraniu trasy
przez przełęcz Cho La powinieneś
mieć doświadczenie w poruszaniu
się
w
terenie
śnieżnym
z
wykorzystaniem
turystycznych
raków i czekana. Doskonałą okazją
do nabycia tych umiejętności będzie
zima na tatrzańskim szlaku – to
naprawdę nic trudnego a frajda z
przejścia tego wariantu trekkingu
jest naprawdę ogromna.
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NEPAL

Wszystko zaczęło się od Manjushri –
buddyjskiego boga mądrości. To on uczynił wyłom w
skałach Chobhar przez co woda wypełniająca Dolinę
Kathmandu pozbawiona blokady spłynęła ujawniając
żyzną krainę. Miejsce to początkowo zasiedlali
pasterze pochodzenia tybetańsko-burmańskiego. Na
przestrzeni kilkudziesięciu wieków Nepal (co w języku
Tybetańczyków można tłumaczyć jako „Święty Kraj’)
był świadkiem wielu przewrotów: narodzin i upadków
dynastii Królewskich, rodzinnych intryg i szeregu wojen
z sąsiadami. Obecnie mieszkańcy tego kraju żyją we
względnym spokoju i absolutnej harmonii z
prawdziwymi cudami natury. To właśnie w tej części
świata znajduje się 9 z 14 ośmiotysięcznych
olbrzymów z Mount Everestem na czele, którym Nepal
zawdzięcza przydomek „państwa na dachu świata”.
Świadomość ekologiczna mieszkańców wzrasta z
każdym rokiem – pokłosiem tego jest duża ilość
wspaniałych parków narodowych chroniących góry, ale
też dżunglę i obszary sąsiadujące z największymi
rzekami kraju, które w większości kończą swój bieg w
Indiach, w nurtach świętego Gangesu. Świętego dla
wyznawców hinduizmu, który w Nepalu, jako jedynym
państwie na świecie został uznana za religię
konstytucyjną - król jest czczony jako jedno z wcieleń
Wisznu. Mimo to panuje tu pełna tolerancja dla drugiej
ważnej religii – lamaizmu, czyli tybetańskiej odmiany
buddyzmu. Obie te religie współistnieją za sobą
przenikając się w obrzędach, w których mieszkańcy
Nepalu uczestniczą czcząc bóstwa i obchodząc święta
obu wyznań. Ludziom żyje się tu niełatwo – jak
przystało na jeden z najsłabiej rozwiniętych krajów
świata – pomimo tego iż niewielki ułamek powierzchni
zajęty jest przez uprawy, to właśnie dzięki nim Nepal
zapewnia sobie samowystarczalność w produkcji ryżu,
stanowiącego podstawowy produkt żywnościowy. Setki
tysięcy maleńkich poletek, zbudowanych pracą
pokoleń na stromych stokach, wymaga stałej
pielęgnacji i odbudowy umocnień ciągle niszczonych
przez opady monsunowe. Alternatywą są zyski z
turystyki, które napływają w związku z dużą liczbą
wspinaczy i trekkerów wyruszających w Himalaje
każdego dnia z miast takich jak Kathmandu czy
Pokhara. To właśnie im atrakcje turystyczne Nepalu
jawią się imponująco – trekkingi do bazy pod
Everestem, legendarny trekking dookoła Annapurny,
safari na słoniach w Królewskim Paku Narodowym
Chitwan czy raftingi na himalajskich rzekach to jedynie
wierzchołek góry lodowej (nawet tej najwyższej!)
spośród tego co Nepal ma do zaoferowania. I
pomyśleć, że wszystko zapoczątkował buddyjski bóg
mądrości. Wiedział co robi!
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HIMALAJE

Himalaje – słowo działające niczym magiczne zaklęcie na wszystkich tych,
których życie wypełniają góry. „Dom śniegów” jak z sanskrytu należy tłumaczyć
ich nazwę to oszałamiające szczyty, rozległe doliny i setki wysokich przełęczy –
patrząc na nie łatwo zrozumieć dlaczego w prastarej tradycji czci się Himalaje
jako wcielenie bogów – są piękne i niebezpieczne ponad ludzką miarę. A mierzą
ponad 2500 kilometrów – to odległość niemal dwukrotnego dystansu z Warszawy
do Rzymu! Począwszy od Kaszmiru po Sikkim – Himalaje swą potęgą obejmują
Pakistan, Indie, Nepal, Tybet i Bhutan. Od tysiącleci budzą zainteresowanie ludzi
– mieszkańcy patrzą na nie z trwogą – wspinacze z błyskiem w oku. Któż nie
słyszał o szczytach takich jak Mount Everest, Makalu, Manaslu, Lhotse czy
Annapurna. Pierwsze wyprawy obcokrajowców były jednak szczytem konspiracji
– nieraz w przebraniu, na przekór nepalskiej izolacji i zakazom wstępu
przemierzali kilometry górskich ścieżek dokonując pionierskich pomiarów i
opisów. Eksploracja Himalajów odbywała się początkowo z rozległych równin
Indii opanowanych przez Brytyjczyków. Już pod koniec osiemnastego wieku
urzędnicy Survey of India dostrzegli pierwszy szczyt, którego wysokość bardzo
ostrożnie szacowano na 8000 metrów – był to Dhaulaghiri. Informacje te zostały
przyjęte w Europie z niedowierzaniem i dezaprobatą. Najwyższą górę świata
dostrzeżono po raz pierwszy w 1984 roku nazywając ją „Szczytem XV”. Po kilku
latach badacze potwierdzili jej wysokość, a góra nazwana Everestem skupiła na
sobie wzrok całego świata. Jednak Himalaje to nie tylko lodowcowe olbrzymy –
podzielone są na 3 główne pasma: Himalaje Wysokie, których szczyty średnio
wzbijają się na wysokość przekraczającą sześć tysięcy metrów, Małe Himalaje
(średnia wysokość: 3500-4000 metrów) i Sziwalik – różniące się od pozostałych
budową geologiczną, ale też dostępnością i ilością szlaków komunikacyjnych.
Himalaje to góry, które swą potęgą i pięknem potrafią przyćmić każde pasmo.
Bogactwo szlaków trekkingowych zadowoli nawet najbardziej spragnionych
przygód wędrowców. Począwszy od zakazanego królestwa Mustang, przez mniej
popularne trekkingi wokół Manaslu lub Dhaulaghiri po prawdziwe klasyki – jak
trekking dookoła Annapurny czy ten do bazy „góry gór” – Mount Everestu. Pośród
dźwięku buddyjskich mantr dobiegających z Gomp (klasztorów) mijanych na
szlakach, szumu modlitewnych flag targanych wiatrem czy dzwonków
wszechobecnych jaków dostrzec można absolutną symbiozę między
mieszkańcami szerpijskich wiosek i potęgą nieskażonej natury. I nawet mityczny
stwór Yeti w tych okolicznościach wydaje się jedynie dodatkową atrakcją
dopełniającą obrazu piękna absolutnego.

AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE
OUTDOOR SPORTS CLUB
www.4challenge.com / 4challenge.org

PLAN TREKKINGU EVEREST BASE CAMP
Dzień 1. Wylot z Polski
Spotkanie na lotnisku 2 godziny przed odlotem. Przelot do Kathmandu - stolicy Nepalu.
Dzień 2. Przylot do Kathmandu
Przylatujemy do stolicy Nepalu – Kathmandu. Po południu zwiedzimy miasto. Wąskie alejki i targi uliczne pozwolą
poczuć wyjątkową atmosferę tego miejsca. Tutaj wszystko tworzone jest z myślą o wyprawach, trekkerach i alpinistach.
Dzień 3. Lukla (2840) Phakding (2610m)
Dzień pełen wrażeń rozpoczniemy od przelotu do Lukli i lądowania na jednym z najciekawszych pasów lotniczych na
świecie. Taką dawkę adrenaliny najlepiej od razu spożytkować, w związku z czym wyruszymy w trzygodzinny marsz do
niewielkiej wioski Phakding leżącej na wysokości 2600 m n.p.m. dzień ten na pewno pozostanie nam w pamięci, a
przyczynia się do tego pierwsze wiszące mosty, które pokonamy. Nocleg w lodge (schronisku) w pokojach
dwuosobowych.
Dzień 4. Namche Bazar (3440m)
Rozpoczynamy marsz poprzez bujną zieleń poprzetykaną potężnymi szczytami Himalajów. Jednym z nich jest potężny
Thamserku (6608m) górujący nad stolica Szerpów – Namche Bazar. Wioska ta mająca kształt swoistego amfiteatru
jest główną bazą wypraw himalajskich i ośrodkiem turystycznym z prawdziwego zdarzenia. To tutaj można kupić ciepłe
czapki i rękawice z wełny Jaka, czy tybetańskie amulety. Nocujemy w lodge w pokojach dwuosobowych a w trakcie
wieczornego odpoczynku podziwiamy po raz pierwszy sylwetki Everestu i Lhotse. Dzisiejszy trek zajmie nam około
pięciu godzin.
Dzień 5. Dzień aklimatyzacyjny w Namche Bazar
Bez pośpiechu i codziennych marszów ;). Dzień przerwy na wtopienie się w klimat Himalajów w stolicy Szerpów.
Dzień 6. Namche Bazar (3440m), Khumjung (3780m), Phortse Tenga (3680m)
Rankiem wyruszamy ścieżką, która doprowadzi nas do wsi Phortse Tenga (3680m). Ale główna atrakcja dzisiejszego
dnia to osada Khumjung (3780m). Tutaj zobaczymy prawdziwą himalajską atrakcję – skalp yeti. Poruszając się po
starożytnych kamiennych schodach będziemy mieli okazję obserwować kamienie Mani z wypisanymi modlitwami oraz
szkołę, której założycielem jest Edmund Hillary – pierwszy zdobywca Everestu. Dzisiejszy dzień to bite 5 godzin
marszu. Nocleg w lodge.
Dzień 7. Dole (4200m)
Poranną wędrówkę umili nam wizyta nad rzeką Dudh Koshi. Następnie ruszymy w krótką, aczkolwiek obfitująca w
podejścia wędrówkę przez lasy rododendronowe – fantastyczne szczególnie w trakcie kwitnienia. Po pięciu godzinach
docieramy do wioski Dole leżącej na wysokości 4200 m. Nocleg w lodge.
Dzień 8. Machermo (4470m)
To już piąty dzień naszego trekkingu. Cały dzisiejszy dzień będziemy przebywać na wysokości przekraczającej cztery
tysiące metrów. W trakcie wędrówki będziemy mieli sposobność zobaczyć czorteny – charakterystyczne buddyjskie
budowle sakralne we wsi Luza. Nocujemy w Machermo na wysokości 4470m. Musimy mieć się na baczności, to tutaj
bowiem w 1974 roku Yeti zaatakowało szerpijską kobietę oraz zabił trzy Yaki. Bezpieczną noc spędzimy w
dwuosobowych pokojach w himalajskim lodge.
Dzień 9. Gokyo (4790m)
Wstępem do dzisiejszych atrakcji jest Cho Oyu – ośmiotysięcznik, który będzie towarzyszył nam przez cały dzień.
Droga (4h) poprowadzi nas do Gokyo – wsi położonej w pobliżu przepięknego jeziora Dudh Pokhari – już sama nazwa
wabi egzotyką. Po południu dojedziemy do punktu widokowego Gokyo Ri (5483m) by podziwiać panoramę zapierającą
dech w piersiach – Mount Everest, Lhotse, Nuptse, Pumori, Island Peak pokryte złotym odcieniem zachodzącego
słońca. Przygotujcie dodatkowe karty pamięci do aparatów – naprawdę będą potrzebne. Po wizycie na sporej
wysokości nocujemy w lodge w Gokyo.
Dzień 10. Phortse (3810m)
Dobra wiadomość :) Dziś nie będzie zbyt wielu podejść. Naszym celem jest wieś Phortse leżąca w dolinie rzeki Dudh
Koshi na wysokości 3810m.
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PLAN TREKKINGU EVEREST BASE CAMP

Dzień 11. Pangboche (3930m)
Kolejny dzień w drodze, którego zwieńczeniem będzie nocleg we wsi Pangboche na wysokości 3930m oraz wizyta w
znajdującej się tam wiekowym, buddyjskim klasztorze. To tutaj była przechowywana dłoń i skalp yeti. Nikt nie był
pewny do jakiej istoty w rzeczywistości szczątki należały. W 1991 r. zostały wykradzione, ale obecnie można podziwiać
kolejny skalp. Jednym słowem Yeti to powszechnie występujący gatunek... Tego dnia po raz pierwszy ukaże się widok
na jeden z najpiękniejszych himalajskich szczytów i symbol Nepalu – Ama Dablam 6856m.
Dzień 12. Dughla (4620m)
Rankiem wyruszymy na ścieżkę prowadzącą przez dolinę rzeki Imja Khola. Po 5-6 godzinach w drodze i jednym
intensywnym podejściu dotrzemy do szerpijskiej wsi Dughla na wysokości 4620m. W trakcie marszu miniemy wieś
Pheriche, znajduje się tutaj punkt medyczny, który uratował Zycie niejednemu himalaiście wspinającemu się na Mount
Everest.
Dzień 13. Gorak Shep (5140m) – Kala Patthar (5545m)
Po dotarciu do Gorak Shep pójdziemy na punkt widokowy Kala Patthar, a tutaj? Everest z legendarną bazą i lodowcem
Khumbu, Lhotse, Nuptse, Pumori i Ama Dablam. Dla tych widoków warto było wędrować przez dziesięć dni. Nocleg w
lodge w Gorak Shep.
Dzień 14. Gorak Shep (5140m) – Everest Base Camp (5364m)
Dzień spędzimy na wycieczce do bazy. Na własnej skórze będziemy mogli poczuć atmosferę wypraw na górę gór.
Drugiego takiego miejsca nie ma. Nocleg w Gorak Shep.
Dzień 15. Dingboche (4410m)
Ścieżka, którą będziemy dziś podążać prowadzi do wioski Dingboche, miejsca skąd wyruszają wyprawy pragnące
zdobyć sześciotysięczny Island Peak. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie widok monumentalnego Ama Dablam
– olbrzymiej piramidy skał i lodu. Nocujemy w lodge.
Dzień 16. Tengboche (3860m)
Pośród buddyjskich czortenów ruszamy w stronę wsi Tengboche. Malowniczo położona w dolinie rzeki Imja Khola. W
mijanych po drodze wsiach, jak i w samym Tengboche znajdują się wiekowe klasztory.
Dzień 17. Namche Bazar (3440m)
Pośród lasów rododendronowych wrócimy do magicznego Namche Bazar. To już przedostatni dzień naszej wędrówki.
Nocleg w lodge.
Dzień 18. Lukla (2840m)
Dzisiejszą trasę znamy już z pierwszego dnia naszego trekkingu. Wieczorem będziemy świętować udaną wędrówkę
wraz z Szerpami.
Dzień 19. Kathmandu
Rano wylecimy do Kathmandu. To koniec naszej przygody w rejonie Khumbu, ale nie koniec atrakcji. Cały dzień
poświęcimy na zwiedzanie miasta. Zobaczymy legendarny Durbar Square otoczony świątyniami z pagodowymi
dachami, świątynię Swayambhunath górującą nad doliną oraz Bodhnath – tybetańska osada skupiona wokół
największej stupy w Nepalu. Ostatni dzień w stolicy i ostatni wspólny wieczór w Nepalu. Wieczorna kolacja z
tanecznym pokazem w wyjątkowym miejscu...
Dzień 20. Wylot do Polski
Przejazd na lotnisko w Kathmandu i przelot do kraju.
Dzień 21. Przylot do Polski
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MOUNT EVEREST / CZOMOLUNGMA / SAGARMATHA 8850M

Mount Everest - z tą górą od początku nie było łatwo, i nie chodzi tu nawet o próbę jej zdobycia. Po raz pierwszy
sklasyfikowano jej wysokość jako 8840 metrów w 1852 roku przyznając miano „Szczyt XV”. Dokładnie 101 lat potrzebował
człowiek od tego momentu by osiągnąć wierzchołek. Ale nie uprzedzając historii warto poświęcić chwilę na zastanowienie się
nad pochodzeniem obecnej nazwy góry – jak doszło do tego, że „Everest” został „Everestem”? Niemal natychmiast po jego
odkryciu rozpoczęto żmudne poszukiwania miejscowej nazwy – te jednak zakończyły się fiaskiem. By uczcić imię generalnego
geodety Indii – sir Gorge’a Everesta szczyt nazwano jego nazwiskiem. Dopiero wiele lat później ustalono, że wierzchołek miał
tybetańską nazwę Czomolungma, tłumaczoną rozmaicie: „Matka Bogów” albo „Góra tak wysoka, że nie może nad nią
przelecieć żaden ptak”. Odkryto też nepalską nazwę Sagarmatha, nadaną jej na cześć władcy Sagara – pogromcy bogów z
hinduskiej legendy. Dzięki chińskiej technologii i badaniom naukowców wysokość szczytu ustalono na 8844,43m. Wynik ten jest
wolny od błędu związanego z pokrywą śnieżną, niemniej za oficjalną wysokość przyjęto 8850m n.p.m i to tej liczbie marzy
niejeden wspinacz. Droga do szczytu była jednak skomplikowana i obłożona wieloma obostrzeniami – między innymi
zamknięciem granic Nepalu dla obcokrajowców. To z tego powodu wszystkie próby wejścia prowadzone były od północnej –
tybetańskiej strony masywu. Pierwsza wyprawa mająca za cel zdobycie najwyższej góry świata wyruszyła w 1921 roku – w jej
trakcie zginęło siedmiu Szerpów i to właśnie ich uważa się za pierwsze ofiary śmiertelne na Evereście. Statystyki przerażają –
ponad 240 osób w ciągu wielu lat wspinaczki zginęło w drodze po upragniony szczyt – w lawinach, upadkach, z powodu choroby
wysokogórskiej lub wyczerpania. Everest działa jak magnes – nie jest górą uchodzącą za piękną – nie musi – jest górą
najwyższą – i to wystarczy by poświęcić mu całe życie. Na jej stokach rodziły się legendy – jak ta będąca udziałem Brytyjczyków
Georg’a Mallorego i Andrew Irvine’a. Do dziś nie ustalono czy wspinaczom udało się osiągnąć szczyt w trakcie wyprawy w 1924
roku. Kluczem do tej zagadki może okazać się aparat należący do wspinaczy – nie udało się go jednak odnaleźć podczas
wyprawy poszukiwawczej w 1999 roku, w trakcie której znaleziono ciało Mallorego. Ta zagadka prawdopodobnie na zawsze
pozostanie nierozwiązana. Faktem zaś jest zdobycie Everestu przez Nowozelandczyka Edmunda Hillarego i Szerpę Norgaya
Tenzinga w 1953 roku. Oczywiście Everest na przestrzeni lat stał się areną wielu spektakularnych wyczynów – Reinhold
Messner i Peter Habeler jako pierwsi ludzie zdobyli go bez tlenu, pierwsze zimowe wejście należy natomiast do Polaków –
Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego.
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LHOTSE 8516M

Lhotse 8516 m n.p.m., ośmiotysięcznik w środkowej części Himalajów Wysokich, na granicy Nepalu i
Chin, wierzchołek niższy – Lhotse Shar liczy 8383 m n.p.m. Lhotse – z języka tybetańskiego znaczy
dosłownie "Południowy Szczyt". Indyjska Służba Topograficzna oznaczyła Lhotse symbolem E1. Góra
nie miała miejscowej nazwy ani w Tybecie, ani w Nepalu. W 1921 roku Charles Howard-Buy ochrzcił
górę nazwą Lhotse, po tybetańsku oznacza Południowy Szczyt, znajduje się ona bowiem na południe od
Everestu, oddzielona od niego Przełęczą Południową. Czwarty co do wysokości na świecie. Zbudowany
z paleozoicznych skał metamorficznych i osadowych. W 1955 r. miała miejsce międzynarodowa
wyprawa, w której jednym z uczestników był Szwajcar Erwin Schneider – autor cenionej serii map
regionu Khumbu. Określił on dokładne położenie szczytu Lhotse. Już rok później (w maju 1956 r.)
zaatakowała szczyt wyprawa szwajcarska, dowodzona przez A. Egglera. Podczas jej trwania 18 maja
1956 Fritz Luchsinger i Ernst Reiss dokonali pierwszego wejścia na szczyt Lhotse. Południowa ściana
Lhotse, czwartej najwyższej góry na świecie (8511 m), była atakowana przez kilkanaście wypraw, w tym
przez cztery zespoły polskie. Została zdobyta do tej pory tylko raz - przez ekspedycję rosyjską.
Dwójkowy zespół Siergiej Bierszow - Władimir Karatajew stanął na głównym wierzchołku 1 października
1990 roku. Wyznaczona przez rosyjskich wspinaczy droga jest jak dotąd jedną z najtrudniejszych, jakie
prowadzą na ośmiotysięczniki, a jej przejście jednym z najwybitniejszych osiągnięć w całej historii
światowego himalaizmu. Pierwszego zimowego, a zarazem pierwszego solowego (!!!) wejścia dokonał
Krzysztof Wielicki 1988 roku.

`
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CHO OYU 8201 M N.P.M.

Cho Oyu to ośmiotysięcznik w głównej grani
Himalajów Wysokich, na północny zachód od
Mount

Everestu,

na

granicy

chińsko-

nepalskiej. Indyjska Służba Topograficzna,
mimo wykonania przez Brytyjczyków ogromu
prac geodezyjnych podczas pomiarów Indii,
nie przypisała Czo Oju żadnego numeru.
Wydawało się bowiem, że góra ta jest niższa
w porównaniu z gigantami widniejącymi na
horyzoncie

Nepalu

od

Makalu

aż

po

Dhaulagiri. Później szczyt ten oznaczono
numerem T45. Jest najłatwiejszym technicznie
do

zdobycia

ze

wszystkich

czternastu

ośmiotysięczników. Także odsetek wypadków
śmiertelnych

jest

na

nim

najniższy

ze

wszystkich gór ośmiotysięcznych. Pierwszymi
zdobywcami Czo Oju byli Austriacy Herbert
Tichy i Sepp Jöchler oraz Pasang Dawa Lama
z

Nepalu,

którzy

weszli

na

szczyt

19

października 1954. Pierwsze wejście kobiece
miało miejsce 13 maja 1984, a dokonały go
Vera

Komárkova

i

Dina

Stěrbova

z

Czechosłowacji. Zimą szczyt zdobyto po raz
pierwszy

12

Berbeka

i

Maciej

Pawlikowski

pierwszego

wejścia

polskiego

wyprawy

lutego

1985,

kiedy

Maciej
dokonali

w

ramach

polsko-kanadyjskiej

pod

kierownictwem Andrzeja Zawady (nową drogą,
południowo-wschodnim

filarem).

Trzy

dni

później na wierzchołku stanęli także Andrzej
Heinrich i Jerzy Kukuczka.
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AMA DABLAM 6812M
Ama Dablam to jedna z najpiękniejszych gór świata już sama jej nazwa intryguje, gdyż w wolnym
tłumaczeniu oznacza „Klejnot Matki”. Góra przyciąga wzrok dosłownie z każdej strony. Strzeliste granie,
pionowe ściany, a to wszystko skute lodem i śniegiem. Szczyt leży w rejonie Solo Khumbu, który jest
najbardziej popularnym wśród turystów zakątkiem Himalajów. Pierwsze wejście (zarazem pierwsze
zimowe) miało miejsce w 1961 roku i przypisuje się je zespołowi: Barry Chapman Bishop, Michael Gill,
Wally Romanes, Michael P. Ward.
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ISLAND PEAK / IMJA TSE 6189M
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Imja Tse / Island Peak to
przepiękny

szczyt

Himalajach

we

w

wschodnim

Nepalu.

Został

nazwany

"Island

Peak"

("Szczyt-

wyspa") przez grupę Erica
Shiptona

w

oglądany

1951,
z

gdyż

Dingboche

wygląda jak samotna wyspa
pośród morza lodu. W 1983
zmieniono jego nazwę na Imja
Tse, lecz nadal często jest
nazywany Island Peak. Po raz
pierwszy

Imja

Tse

został

zdobyty w 1953 przez brytyjski
zespół przed wspinaczką na
Mount

Everest.

W

skład

zespołu wchodzili: C. Evans,
A. Gregory, C. Wylie, Tenzing
Norgay i 7 Szerpów. Imja Tse
to jeden z najpopularniejszych
himalajskich

szczytów

wysokogórskich,

ponieważ

wymaga

średniego

doświadczenia we wspinaczce
wysokogórskiej. Nie należy go
jednak
zdobywać

lekceważyć.
szczyt

posiadać

Aby
trzeba

specjalne

pozwolenie – permit.
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KATHMANDU

Katmandu to stolica Nepalu położona w środkowej
części kraju, w Dolinie Katmandu. Można by na
tym skończyć. Ale Kathmanu to tak naprawdę
wielki tygiel – mieszanka zapachów, smaków i
dźwięków. To także nieprawdopodobny melanż
kultur i religii. Wraz z miastami Patan i Bhaktapur
tworzy

aglomerację

liczącą

powyżej

miliona

mieszkańców. Miasto ograniczają rzeki - od
zachodu Bishumati a od południa i wschodu
Bagmati. Katmandu zostało założone w 723 roku
przez króla Guanakama Deva. Stare miasto znane
jest z hinduistyczny i buddyjskich świątyń. Do
najważniejszych

zabytków

należą

Katmandu

Durbar Squre (m.in. pałac królewski Hanuman
Doka), Patarn Durbar Square, Bhaktapur oraz
stupy Swayambhu i Bodnath. Większość turystów
zamieszkuje

w

dawnej

handlowej

dzielnicy

Thamel, pełnej hoteli w różnym standardzie,
restauracji,

sklepów

z

pamiątkami

oraz

ekwipunkiem turystycznym. W Dolinie Katmandu
znajduje się siedem obiektów zamieszczonych na
liście światowego dziedzictwa UNESCO.
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EVEREST BASE CAMP + WSPINACZKA NA IMJA TSE 6189M

Czy wiesz o tym, że mistyczna baza pod Everestem – najwyższą górą świata może być dla Ciebie aklimatyzacją przed
wejściem na himalajski sześciotysięcznik? I wcale nie musisz być niezniszczalnym harpaganem! Imja Tse (Island Peak) leży
dwa dni drogi od Chukung – wsi położonej w dolinie Khumbu na trasie trekkingu. Droga na szczyt zabezpieczona jest linami
poręczowymi a w trakcie wejścia na szczyt towarzyszą nam doświadczeni lokalni przewodnicy. Wyobraź sobie ten moment –
zmęczony ale szczęśliwy rozkładasz ręce w geście zwycięstwa na szczycie himalajskiego sześciotysięcznika. Po wizycie w
legendarnym Base Campie ruszymy doliną rzeki Imja Khola, a następnie kamiennymi morenami do wsi Chhukhung. Po noclegu w
wygodnej lodży dzień rozpoczniemy od czterogodzinnego podejścia pośród ośnieżonych olbrzymów. Bez problemu rozpoznamy cel
naszej wspinaczki – sylwetka Island Peak wyróżnia się na tle innych szczytów – po południu zawitamy do jego bazy. Kolejnego dnia
rozpoczynamy wspinaczkę, by po trzech godzinach dotrzeć do górnego obozu na wysokości 5600 metrów. Resztę dnia
przeznaczymy na odpoczynek – w nocy rozpoczynamy atak szczytowy, który potrwa około 6 godzin. Po osiągnięciu wierzchołka,
zmęczeni ale szczęśliwi wrócimy do bazy. Nawet jeśli teraz wydaje Ci się to równie nierealne jak medal naszej reprezentacji na
Mundialu – zaufaj nam. Razem z nami I wykwalifikowanymi przewodnikami z Nepalu to marzenie spełni się szybciej niż myślisz!
Dzień 1. Wylot z Polski
Dzień 2. Przylot do Kathmandu
Dzień 3. Lukla (2840) Phakding (2610)
Dzień 4. Namche Bazar (3440)
Dzień 5. Namche Bazar(3440), Tengboche (3860)
Dzień 6. Pheriche (4240)
Dzień 7. Gorak Shep (5140)
Dzień 8. Kala Patthar Everest Base Camp (5364)
Dzień 9. Dingboche (4410)
Dzień 10. Chhukhung (4730)
Dzień 11. Island Peak Base Camp (5200)
Dzień 12. Island Peak High Camp (5600)
Dzień 13. Szczyt Island Peak (6180) Dingboche(4410)
Dzień 14. Namche Bazar (3440)
Dzień 15. Lukla (2840)
Dzień 16. Kathmandu
Dzień 17. Wylot do Polski
Dzień 18. Przylot do Polski
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EVEREST BASE CAMP – KHUMBU CIRCUIT

A może alternatywnie? Poza utartym szlakiem przez wysokie przełęcze? Trekking pełen wrażeń rozpoczniemy od przelotu do
Lukli i lądowania na jednym z najciekawszych pasów lotniczych na świecie. Taką dawkę adrenaliny najlepiej od razu spożytkować,
w związku z czym wyruszymy bardziej wymagającą wersję trasy. Przez mosty przewieszone nad himalajskimi rzekami dotrzemy do
niewielkich wiosek takich jak Phakding i większych – jak stolica Szerpów Namche Bazar. Już w trakcie pierwszych dni będziemy
mieli okazję podziwiać ośnieżone szczyty, jednym z nich będzie Thamserku wznoszący się dumnie nad okolicą. Ścieżka
poprowadzi nas przez kolejne urokliwe wioski pośród dolin Solu Khumbu – zobaczymy skalp Yeti, odwiedzimy buddyjskie klasztory
– Gompy, i zgodnie z ruchem wskazówek zegara obejdziemy niejeden święty Czorten. Niezapomnianym momentem będzie chwila
spędzona w okolicach punktu widokowego Gokyo Ri –stąd niemal jak na dłoni widoczne są himalajskie giganty: Mount Everest,
Lhotse, Nuptse, Pumori, Island Peak, będziemy mieli okazję podziwiać je w najlepszym z możliwych momentów - pokryte złotym
odcieniem zachodzącego słońca. To jednak nie koniec atrakcji – naszym celem jest przecież baza pod górą gór – Everestem. By
się tam jednak dostać pokonamy wysokogórską przełęcz Cho La, której wysokość wynosi 5330 metrów, a przejście
wymaga użycia raków i czekana. Moment, gdy znajdziemy się po jej drugiej stronie na pewno będzie dla nas źródłem
ogromnej satysfakcji. A co dalej? Widok, który każdy zapamięta do końca życia - Everest z legendarną bazą i lodowcem Khumbu,
Lhotse, Nuptse, Pumori i Ama Dablam. Dla tych widoków warto było wędrować przez wiele dni. Trasa jest przeznaczona dla
zaawansowanego turysty, który miał do czynienia z rakami i czekanem. Nie musisz się wspinać – wystarczy kilka dni na tatrzańskim
szlaku zimą, które pozwolą nabyć Ci umiejętności poruszania się w śnieżno-lodowym terenie.
Dzień 1. Wylot z Polski
Dzień 2. Przylot do Kathmandu
Dzień 3. Lukla (2840) Phakding (2610)
Dzień 4. Namche Bazar (3440)
Dzień 5. Namche Bazar(3440), Tengboche (3860)
Dzień 6. Pheriche (4240)
Dzień 7. Gorak Shep (5140)
Dzień 8. Kala Patthar Everest Base Camp (5364)
Dzień 9. Dingboche (4410)
Dzień 10. Chhukhung (4730)
Dzień 11. Island Peak Base Camp (5200)
Dzień 12. Island Peak High Camp (5600)
Dzień 13. Szczyt Island Peak (6180) Dingboche(4410)
Dzień 14. Namche Bazar (3440)
Dzień 15. Lukla (2840)
Dzień 16. Kathmandu
Dzień 17. Wylot do Polski
Dzień 18. Przylot do Polski

AGENCJA WYPRAW 4CHALLENGE
OUTDOOR SPORTS CLUB
www.4challenge.com / 4challenge.org

PARK NARODOWY CHITWAN - FAKULTATYWNIE
Park narodowy Chitwan zostałutworzony w 1973, na powierzchni 960 km². W 1984 został wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Przepięknie położony na zboczach pasma himalajskiego Siwalik. Teren parku jest pagórkowaty,
przepływają przez niego trzy duże rzeki - Narayani, Rapti i Reu. Fauna parku jest bardzo bogata - występuje tu ok. 450
gatunków ptaków, ok. 50 gatunków ssaków oraz ok. 45 gatunków płazów i gadów. Spośród bogatej fauny parku można
wymienić: tygrysa bengalskiego, nosorożca indyjskiego, lamparta, jelenia aksis, jelonka bengalskiego, gaura, delfina
słodkowodnego oraz krokodyla błotnego. Największą atrakcją parku są przejażdżki na grzbiecie słonia oraz pływanie łodzią
po rzece pełnej krokodyli. Atrakcje te na długo pozostają w pamięci. Chitwan jest także prawdziwym rajem dla fotografów.
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DODATKOWE INFORMACJE – zdrowie i szczepienia
Podróże do egzotycznych krajów niosą ze sobą ryzyko choroby,
Zranienia lub nawet utraty życia!
Trzeba zawsze pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności.
CHOROBY:

ZALECANE SZCZEPIENIA:

Bilharcjoza – nie wolno się kąpać praktycznie w
żadnym jeziorze.

WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A

Malaria – nie dotyczy rejonu Kathmandu oraz
wysokogórskich trekkingów.
Tyfus (dur brzuszny) – żadna choroba nie jest
przyjemna – nie inaczej jest z durem brzusznym.
Szczepienie zdecydowanie wskazane.
Choroba wysokościowa - bardzo ważny jest
odpowiedni proces aklimatyzacji. Możesz nam
zaufać – wiemy jak postępwoać by do niej nie
dopuścić.

WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B
(w zależności od charakteru pobytu)
BTP - błonica, tężec, polio
DB - dur brzuszny
Meningo-koki (a+c) - zalecane (w zależności od
charakteru pobytu)

Szczepień dokonują wszystkie Wojewódzkie
Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne.

Ze względu na duże zagrożenie pasożytami i
bakteriami pokarmowymi zaleca się spożywanie
wody butelkowanej oraz częste mycie rąk
(koniecznie przed każdym posiłkiem).

APTECZKA PODRÓŻNIKA do Twojej dyspozycji.
Przed wyprawą warto poinformować swojego lekarza pierwszego kontaktu o zamiarze wyjazdu, gdyż będzie najlepiej zorientowany jakie szczepienia już
mamy za sobą, a jakie warto wziąć pod rozwagę. Nie powinien również unikać wypisania recept na leki o charakterze zapobiegawczym.

PIENIĄDZE:
W Nepalu lepiej używać lokalnej waluty (nepalskiej rupii, 1 PLN ~ 32
NPR).
Musimy zabrać ze sobą całą potrzebną kwotę w gotówce. W wielu
miejscach nie będziemy mieli możliwości zapłaty kartą kredytową,
jedynie na lotniskach i w większych hotelach może nam się to udać.
Wymiany waluty można dokonać w bankach, najłatwiej wymienić
oczywiście dolary. Warto mieć przygotowane dolary w mniejszych
nominałach, banki niestety nie rozmieniają banknotów.

ZASIĘG TELEFONII
KOMÓRKOWEJ:
PASZPORT:
Powinien być ważny przez co
najmniej
6
miesięcy
od
planowanej daty wyjazdu z
Nepalu

Osiągalny w Kathmandu, i niektórych miastach
na szlaku: Lukla i Namche Bazar. Występują
problemy z sieciami Orange i T-Mobile. Plus
działa najczęściej.
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EKWIPUNEK – EVEREST BASE CAMP

`

NIEZBĘDNY:
1. buty trekkingowe powyżej kostki
2. sandały lub lekkie buty
DLA WSPINAJĄCYCH SIĘ
3. spodnie górskie typu softshell - cienkie i wygodne – na trekking
NA ISLAND PEAK LUB
4. spodnie wodoodporne z membraną (na deszcz) - najlżejsze
LOBUCHE:
5. spodnie lekkie typu safari – szybkoschnące
1. ciepłe buty wysokogórskie, najlepiej
6. kurtka polarowa (gramatura 200)
podwójne lub skorupy
7. kurtka ocieplana – sweter puchowy lub syntetyczny – na zimne poranki
2. raki dopasowane do butów
8. kurtka przeciwdeszczowa – lekka i zaimpregnowana
3. czekan turystyczny
9. bielizna termoaktywna (bokserki, koszulki z krótkim i długim rękawem)
4. uprząż z 3 karabinkami HMS
10. getry stretch (rozciągliwe) – do spania, ale wygodne także na szlaku
5. ogrzewacze chemiczne do dłoni
11. skarpety górskie (cienkie i grube – syntetyczne lub z wełny merynosów) – 2/3 pary
6. bardzo ciepłe rękawice z membraną
12. rękawiczki stretch lub polar – cienkie
13. rękawice ocieplane – dla zmarzluchów
14. chustka typu buff
15.czapka – ciepła, np. z polaru lub wełny, może być wiatroszczelna
16. czapka lub kapelusz przeciwsłoneczny
DLA UCZESTNIKÓW
17. plecak podręczny (ok. 30-40 litrów) – lekki, z kieszeniami
TREKKINGU PRZEŁĘCZ
18. plecak duży – transportowy, >60 litrów (noszony przez Szerpów)
CHO LA:
19. śpiwór o komforcie od 0 do -10 (puchowe są lżejsze, mniejsze i trwalsze)
1.lekkie turystyczne raki – koszykowe
20. kije trekkingowe – teleskopowe
2. lekki czekan turystyczny lub kij
21. okulary przeciwsłoneczne – kategoria 2 minimum , wskazane lodowcowe,
trekkingowy z głowicą czekana.
przydatna osłona na nos
22. latarka – tylko czołówka, zasilana bateriami AA/AAA, z diodami led
23. termos – sprawdzony 0,7-1L
24. butelka do picia na trasie – polecane marki: Nalgene, Camelbak, Sigg
25. krem z filtrem UV (30-50)
26. pomadka do ust
27. repelent przeciw moskitom
28. plastry na odciski i otarcia
29. multiwitamina i sole mineralne rozpuszczalne w wodzie
WIZA:
30. leki osobiste
31. przybory toaletowe z ręcznikiem szybkoschnącym
Formalności związane z uzyskaniem
32. żółta książeczka WHO potwierdzająca odbyte szczepienia
wiz do Nepalu są załatwiane po

przylocie na miejsce. Jedynie jest nam
potrzebny paszport, 1 zdjęcie w
formacie wizowym i bilet lotniczy. Wiza
kosztuje 40$.
Wszelkie pytania prosimy kierować
do organizatorów na:

info@4challenge.org

MAŁY PLECAK:

Nieprzemakalny (lub z pokrowcem),
pełen przydatnych kieszonek.
Ten plecak w przeciwieństwie do
dużego bedziemy nosić sami.

SPODNIE:

nieprzemakalne
wykonane z membrany
np. HyVent czy GORETEX

POLAR:

przydatny w czasie
zimnych nocy czy
ataku szczytowego /
zamiennie z lekkim
swetrem puchowym

KURTKA:

Lekka, typu
WINDSTOPPER
czy SOFT-SHELL
oddychająca i odporna
na wiatr

BUTY:

trekkingowe,
ocieplane, oddychające,
i nieprzemakalne.
Usztywniające kostkę i przede
wszystkim wygodne!
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PROGRAM TERMINY I KOSZTY
PROGRAM I TERMINY:
Aktualny program wraz z terminami
wyprawy znajdziesz na stronie:
www.4challenge.org

KOSZTY:

ZNAJDŹ NAS

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

KOSZT OBEJMUJE:
- przelot do Kathmandu i z powrotem (trasa przelotu jest ustalana tak, by zminimalizować koszty a jednocześnie nie zmęczyć uczestników)
- organizację i logistykę wyprawy
- wszystkie lokalne przejazdy
- przelot do Lukli i z powrotem
- zakwaterowanie w hotelach w Kathmandu wraz ze śniadaniami
- wszystkie noclegi podczas trekkingu wg programu
- wynajęcie tylu tragarzy ilu jest potrzebnych dla komfortu uczestnika
- uroczystą kolację pożegnalną w Kathmandu przed wylotem
- wstęp do Parku Narodowego Sagarmatha - permit
- kartę rejestracyjną TIMS (Trekkers Information Management System)
- ubezpieczenie KL i NNW odpowiednie na tą wyprawę
- napiwki dla tragrzy
- opiekę lidera 4challenge z wieloletnim górskim doświadczeniem

KOSZT NIE OBEJMUJE:
- wizy nepalskiej (40$)
- wyżywienia (~200$ na cały wyjazd)
- atrakcji dodatkowych nie ujętych w programie
- własnych wydatków
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