
 
 

 

NEPAL 2013, TREKING DE L’EVEREST   
 
Aquest viatge ens permetrà conèixer Kathmandú i altres ciutats 
monumentals del seu entorn. Volarem fins el cor de la regió de l’Everest per 
admirar els fantàstics cims i paisatges del Himàlaia. Farem un itinerari 
circular, pujant per la Vall de Gokyo i baixant per la del Khumbu, tot pujant 
dos cims de més de 5.000 mts. sense cap dificultat tècnica, i també veurem 
el munt de tendes multicolors del camp base de l’Everest.  
Un cop acabat el trekking, i després de tornar a Kathmandú, ens arribarem 
fins el Parc Nacional de Chitwan per tal de fer diversos recorreguts per la 
jungla, on fàcilment podrem veure rinoceronts, cocodrils, elefants, cérvols, 
monos, i per que no algun tigre. 
 

Programa: 

 

Dia 1 - Vol Barcelona - Kathmandú 
  Nit a l’avió. 
 

Dia 2 - Arribada a Kathmandú i trasllat al Hotel Thamel (o similar). 
 Per la tarda podrem conèixer el barri de Thamel, el paradís del “comprador 

compulsiu”, carrers plens de tota mena de botigues d’artesania tradicional 
nepalí i de roba i material de muntanya. 

 

Dia 3 - Dia lliure per Kathmandú. Darreres compres equip i material. 
Aprofitarem per agafar un rickshaw i visitar el centre històric de la ciutat 
Durbar Square plena d’antics palaus i temples. Una mostra espectacular de 
l’arquitectura tradicional newari.  

 

Dia 4 -  Trasllat a l’aeroport i vol fins a Lukla. (2.840 mts.) 
 Lukla - Phakding (2.610 mts. – 3 h.) 
 Matinarem per agafar el vol que en uns 45 minuts de meravelloses vistes, 

ens acostarà fins el país dels sherpes. Des de Lukla començarem la nostra 
caminada, en un itinerari que ens permetrà recórrer una de les regions mes 
espectaculars del planeta. El primer dia serà de baixada fins a Phakding. 



 

Dia 5 - Phakding – Namche Bazaar (3.440 mts. – 5 h.) 
 Ens llevarem força aviat, com tots els dies del trekking, i després d’un bon 

esmorzar començarem la caminada que ens durà fins la capital del poble 
sherpa: Namche Bazaar. 

 

Dia 6 - Jornada d’aclimatació a Namche Bazaar 
Caminada fins a Khumjung (3.780 mts.) i tornada a Namche. 

 Namche és el centre comercial i administratiu de la regió del Solu Khumbu, 

on podem trobar totes les “comoditats”: restaurants, forns, internet, 
telèfon, banc,.... Nosaltres aprofitarem el dia per pujar una mica de cota i 
tornar a dormir a Namche, tot això per tal d’afavorir l’aclimatació a l’alçada. 
En aquesta passejada començarem a identificar els cims que ens envolten: 
Everest, Thamserku, Ama Dablam,  Lhotse, tots ells de 6, 7 i 8.000 mts. 

 
Dia 7 - Namche Bazar – Phortse Thenga (3.680 mts. – 5 h.) 
 Avui poc després de sortir de Namche, ens desviarem del itinerari de la Vall 

del Khumbu, per endinsar-nos en la ruta del Gokyo. En aquesta vall anirem 
sempre acompanyats pel riu Dudh Koshi. De seguida ens adonarem que els 
rius de l’Himàlaia no tenen res a veure amb els de casa. Avui no farem gaire 
desnivell per que el nostre cos es vagi adaptant progressivament a l’alçada. 

 

Dia 8 - Phortse Tenga - Machhermo (4.410 mts. 5 h.) 
 Seguirem pujant per la Vall del riu Dudh Koshi tot passant pels llogarets de 

Dole, Gyele i Luza, fins arribar a Machhermo, ja per sobre dels 4.000 mts. 

 
Dia 9 - Machhermo – Gokyo (4.790 mts. 5 h.) 
 Estem rodejats de cims de mes de 6.000 mts. els Tabuche, Cholatse i 

Arakam Tse per l’est; el Pharilapche per l’oest; i al nord tancant el cercle 
tenim el Cho Oyu de 8.188 mts. Arribarem a la morrena de la gegantina 
gelera de Ngozumba, on al costat del llac Dudh Pokhari es troba Gokyo. 

 

Dia 10 - Pujada al cim del Gokyo Ri (5.460 mts.), i caminada fins a 
Thagnag (4.700 mts.  8 h.)  

 Bona matinada per pujar al cim del Gokyo Ri, on comprovarem la nostra 
aclimatació i gaudirem de les vistes excepcionals sobre l’Everest i els altres 
gegants de la zona. De baixada travessarem la glacera de Ngozumba per 
arribar a Thagnag. 

 

Dia 11 - Thagnag – Cho La (5.330 mts.) - Dzonghla (4.830 mts. 7 h.)  
 Un altre de les etapes “reines” de la ruta. Avui travessarem un coll de més 

de 5.000 mts. per canviar de vall i apropar-nos encara més a l’Everest. Com 
sempre les vistes seran inoblidables. 

 

Dia 12 -  Dzonghla – Gorak Shep (5.140 mts. 7 h.) 
 Etapa sense fortes pendents però de llarg recorregut que ens ficarà de ple 

a la glacera del Khumbu, per on pugen els que van a fer l’Everest. Avui 
dormirem per sobre els 5.000 mts. però a aquestes alçades del trekking, ja 
hem d’estar ben aclimatats. 

  



Dia 13 - Pujada al cim del Kala Patar (5.550 mts.).  
Baixada fins Pheriche (4.240 mts. 7 h.) 
Un altre bona matinada per fer el segon cim de més de 5.000 mts. del 
trekking: el Kala Patar. Tot i tenir l’alçada que té, ens sentirem ben poca 
cosa rodejats de cims de més de 8.000 mts., un cop fet el cim perdrem 
alçada fins a Pheriche. 
 

Dia 14 - Pheriche – Namche Bazar. 
 De baixada, tot passant per sota dels impressionants cims del Thamserku, 

Ama Dablan i Kangtega, visitarem el mític monestir de Tengboche, per 
finalment assaborir les comoditats que ens ofereix Namche Bazaar. 

 

Dia 15 - Namche Bazar – Lukla 
Des de Namche, i ara en un sol dia, ens arribarem fins a Lukla per l’endemà 
poder agafar el vol a Katmandú. 
 

Dia 16 -  Vol Lukla – Kathmandú. Tarda lliure. 
   Avió fins a Kathmandú, retrobada amb el grup de turisme i tarda de relax. 
 

Dia 17 -  Visita vall de Kathmandú 
Visita  al Temple Budista de Bodhnath on ens barrejarem amb els centenars 
de peregrins que cada dia i a tot hora, es concentren per donar les voltes 
rituals a aquesta espectacular Stupa. Al tardet podem pujar fins a 
Swayambudhnat (Temple dels Monos) per veure la posta de sol sobre la Vall 
de Kathmandú. 
 

Dia 18 - Matí:  Trasllat Kathmandú – Parc Nacional de Chitwan                       
Tarda: Trekking per la jungla, a la recerca del Rinoceront 

 Al matí ens traslladarem per carretera fins la plana del Terai, al sud del 
Nepal, on hi ha el Parc Nacional de Chitwan, una reserva de fauna increïble. 
Ens instal·larem al Hotel Green Mansions Resort, a tocar de la jungla i des 
de on sentirem tots els seus sons. Després de dinar farem un curt trek per 
la jungla per veure fauna “en viu i en directe”. 

 

Dia 19 - Matí:  Canoa pel riu Rapti 
 Tarda: Safari amb elefant 
 Pel matí ens acostarem fins el riu Rapti, on pujarem a les canoes i farem un 

recorregut per observar de ben a prop la rica fauna del riu, especialment 
cocodrils i aus aquàtiques. A la tarda farem un recorregut per la jungla amb 
una perspectiva diferent: des de dalt d’un elefant. Tota una experiència. 

  

Dia 20 - Trasllat fins a Kathmandú. 
 Al matí farem el recorregut de tornada fins a Kathmandú. Tarda lliure. 
 

Dia 21 -  Visita vall de Kathmandú. 
 Visita a l’antiga ciutat medieval de Patan, la ciutat dels artesans, amb un 

centre històric tan espectacular com el de Kathmandú. 
  

Dia 22 -  Vol de tornada a Barcelona. 
 Matí pels últims detalls i compres. Tarda trasllat a l’aeroport. 
 

Dia 23 -  Arribada a Barcelona. 



AQUEST PROGRAMA INCLOU: 

- Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 
- 6 nits a Kathmandú (Hotel Thamel o similar) en regim AD. 
- Els vols d’anar i tornar de Lukla. 
- 12 dies de trekking, s’inclou: 3 menjades al dia, allotjament en lodges, 

guia de parla anglesa, 1 portejador per cada 2 persones. 
- Permisos del Parc Nacional del Sagarmatha i tarja TIMS. 
- Transport en vehicle privat Kathmandú – Chitwan – Kathmandú 
- Paquet 2 nits al P.N. Chitwan, Green Mansions Resort (trekking, canoa 

i safari amb elefant) 
- Visites del programa per la Vall de Kathmandú amb transport privat. 
- Assegurança de viatge i de trekking. 
 

AQUEST PROGRAMA NO INCLOU: 

- Els dinars i sopars a les ciutats. 
- Qualsevol “extra” als hotels (telèfon, internet, begudes, ...). 
- Visat d’entrada al Nepal (40 USA $) 
- Les begudes del trekking. 
- Propines 
- Qualsevol cosa no especificada com a “inclosa”. 

 
REQUERIMENTS: 

- Passaport amb un mínim de sis mesos de validesa. 
- El visat es pot treure a l’arribada a l’aeroport. 
- Quatre fotografies mida carnet pel visat i el permís de trekking. 

 
PRESSUPOST: 

Aquest viatge tindrà un pressupost aprox. de 2.800 €, que es corresponen a: 
- bitllets d’avió       aprox.        1.000 €  (per confirmar) 
- despeses viatge al Nepal      1,650 € 
- assegurança viatge + trekking       150 € 
- visat d’entrada al Nepal         40  $ USA  aprox. 

 
DATES: 

Sortida: 08 – novembre -  2013 
Tornada: 30 - novembre –  2013 
 
Més informació a: ismael.arnes@gmail.com  o al tf. 689 980 280 
 

 


