SENDERISME AL NEPAL

SANTUARI DELS ANNAPURNES
Del 15 d’abril a l’1 de maig de 2019
PROGRAMA
Nepal és sinònim de tresc i aquí us presentem un dels més famosos i espectaculars del país.
Des de frondoses selves ﬁns al peu de l’espectacular paret sud de l’Annapurna, passant per
pintorescs poblats, profundes valls o boscos de rododendres i bambú.
Una organització per a la protecció de la zona dels Annapurnes (ACAP) ha ajudat a crear una
infraestructura turística amb un model de gestió sostenible que permet un desenvolupament
basat en la població autòctona, respectuós amb el medi ambient i que alhora permet
realitzar el tresc amb abundants comoditats en els allotjaments per menjar i dormir.
Aquest tresc, també conegut com a Annapurna Base Camp (ABC), arriba ﬁns al mateix
campament base per escalar l’Annapurna (8.091 m), la 10a muntanya més alta del el
Santuari. (Podem organitzar aquest programa per les dates que vosaltres escolliu (durant els
mesos recomanats: març maig – octubre – novembre) a partir d’1 persona)

ITINERARI
DIA 01: Al vespre sortida del vol cap a Nepal.
DIA 02: ARRIBADA A KATMANDÚ
Arribada a l’aeroport de Katmandú i assistència del nostre personal. Trasllat a l’hotel.
Informació per part del nostre guia de tot el circuit. Allotjament en Hotel
DIA 03: KATMANDÚ
Realitzarem una visita guiada per la ciutat. Visitarem Bhaktapur, Patan, Swayambhunath,
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Boudhaunath, Boudhanath… Allotjament en hotel (Molts dels monuments declarats
Patrimoni de la Humanitat estan oberts oﬁcialment pels turistes des del 15 de juny de
2015. Les organitzacions interessades, han fet tots els esforços per assegurar-se que la
visita a aquests monuments sigui segura.)
DIA 04: KATMANDÚ – POKHARA. Inici del tresc KHARE – POTHANA (+525 m // – 240 m // 3,7
km)
Ens traslladarem per carretera ﬁns a Pokhara i per pista ﬁns a Khare on començarem el
tresc. Aquest primer d’una pujada constant però còmode. Durant el camí, podrem veure
els paisatges que ens deixen els camps d’arròs. Pensió completa i allotjament en lodge.
DIA 05: Tresc POTHANA – LANDRUNG (+425 m // – 740 // 9,1 km)
Flanquejant la vall del riu Modi amb el Machapuchare i l’Annapurna Sud observant-nos
arribarem a Landrung, passant per camps
d’arròs i per un camí de suau pujada. Pensió completa i allotjament en lodge.
DIA 06: Tresc LANDRUNG – CHUMRUNG (+925 m // -410 // 6,9 km)
Avui començarem a trobar boscos de rododendres, la ﬂor nacional del Nepal, que a la
primavera estan ﬂorits i dóna la sensació d’estar en un jardí tropical. El camí comença
suau i encara que costerut a la part ﬁnal ens permet arribat amb comoditat ﬁns al poblat
de Chumrung. Pensió completa i allotjament en lodge.
DIA 07: Tresc CHUMRUNG – BAMBOO (+825 m // -655 m // 8,5 km)
Avui, entrarem a la vall que ens portarà als peus de l’Annapurnna I. Primer baixarem per
unes escales i travessarem el riu Chumrung. El camí puja entre els boscos de bambú,
rododendres i roures ﬁns a arribar a Kuldi. Seguirem el camí, ara baixant per una
escalinata de pedra ﬁns a arribar a Bamboo. Pensió completa i allotjament en lodge.
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DIA 08: Tresc BAMBOO – DEURALI (+1030 m // -165 m // 9,2 km)
Ja amb el camí més còmode, ens anem apropant al campament base dels Annapurnes.
La primera part passa a través de boscos de bambús. El camí s’eleva de manera
constant i el bosc es va obrint amb impressionants vistes. Pensió completa i allotjament
en lodge.
DIA 09: Tresc DEURALI – CAMP BASE DELS ANNAPURNES 4.130 m (+1.025 m // -50 m // 8,1
km)
Avui arribem al punt culminant del nostre tresc, l’ABC (Annapurna Base Camp) o
senzillament el campament base dels Annapurnes, lloc escollit per les expedicions per
començar l’ascens a les muntanyes de 7000 i 8000 metres que envolten aquest immens
circ glacial. Estarem envoltats d’algunes de les més espectaculars i majestuoses
muntanyes del planeta. Les podrem contemplar amb la llum de la tarda, la foscor de la
nit i la primera llum del matí, per no perdre’ns cap detall. Pensió completa i allotjament
en lodge.
DIA 10: Tresc CAMP BASE DELS ANNAPURNES – DEURALI (+50 m // -1.025 // 8,1 km)
Després d’esmorzar i fer les últimes fotograﬁes des d’aquest indret, començarem a
caminar per anar tornant, i baixarem ﬁns a la població de Deurali. Pensió completa i
allotjament en lodge.
DIA 11: Tresc DEURALI – CHUMRUNG (+820 m // -1.855 m // 17,7 km)
Continuem la baixada pel mateix camí que vàrem pujar fa uns dies ﬁns Chumrung. Serà
un dia llarg però el nostre cos agrairà dormir a baixa alçada i ens recuperarem bé amb
un bon sopar. Pensió completa i allotjament en lodge.
DIA 12: Tresc CHUMRUNG – CHUELE (+700 m // -700 m // 6 km)
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Una etapa curta. Començarem el dia baixant ﬁns al fons de la vall per un camí suau per
tornar a pujar ﬁns a Chuele. Boscos densos i ﬂorits ens acompanyaran durant tota la
jornada. Pensió completa i allotjament en lodge.
DIA 13: Tresc CHUELE – GHOREPANI (+820 m // -160 m // 10 km)
Una jornada agradable, on el camí que continua majoritàriament entre boscos de
rododendres, i de tant en tant ens ofereix una grata sorpresa: trobem una clariana per
veure les grans muntanyes nevades de l’Himàlaia. Pensió completa i allotjament en
lodge.
DIA 14: Tresc GHOREPANI – POON HILL – GHOREPANI – ULLERI (+530 m // -1.150 m // 10,5
km)
Sortirem de matinada per anar al mirador per excel·lència dels Annapurnes i Daulaguiris.
Allà contemplarem com els estels van
desapareixent i com la sortida del sol comença a il·luminar les muntanyes. Un espectacle
espatarrant! Després de l’alba tornarem a
l’allotjament per prendre un bon esmorzar i anirem baixant la vall per un bon camí amb
escales. Tota la ruta passa per petits poblets on
podrem para a fer un te i descansar una estoneta. Pensió completa i allotjament en
lodge.
DIA 15: Tresc ULLERI – HILE (+80 m // -610 m // 3,3 km) i trasllat a Pokhara en vehicle.
Últim dia de tresc. Anirem baixant i passant per cases entre terrasses de conreus per
arribar ﬁns a la pista transitable per vehicles. Trasllat ﬁns a la població de Pokhara.
Allotjament en hotel.
DIA 16: Visita de la ciutat de POKHARA – KATMANDÚ
A primera hora del matí trasllat al mirador de Sharangkot, on podrem contemplar un dels
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més impressionants paisatges de l’Himàlaia. Després trasllat al temple de
Bindhyavashini, aquest temple és hinduista i recorda el de Pasupatinath a Katmandú
però més petit. A continuació visitem la cascada de David i també podem visitar el camp
de refugiats tibetans, on hi ha un monestir. Podem dinar a la vora del llac Phewa i a la
tarda trasllat a l’aeroport per agafar el vol cap a Katmandú. Allotjament en hotel.
Dia 17: VOL DE TORNADA
Després d’esmorzar, acomiadament del grup i a l’hora convinguda trasllat a l’aeroport.
(depenent de l’hora del vol, s’arriba el mateix dia o l’endemà)
*Nota: Aquestes dades són orientatives, i per tant podran ser modiﬁcades en funció de les
necessitats i eventualitats que es puguin presentar.

PREUS PER PERSONA
A partir de 10 persones: 1.255 € per persona
De 6 a 10 persones:1.315 € per persona
De 2 a 5 persones: 1.390 € per persona
1 persona: Consulteu-nos
Descompte pels federats de muntanya: 15 €
Si el grup és superior a 15 persones us acompanyarà un guia des de Barcelona

INCLOU
Guia xerpa de senderisme (amb coneixements de castellà) i portadors
Visites guiades en castellà a la vall de Katmandú
Trasllat a l’aeroport – hotel – aeroport
3 nits d’Hotel *** a Katmandú en habitació doble amb esmorzar (opció amb suplement
hotel ****)
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1 nit d’Hotel *** a Pokhara en habitació doble amb esmorzar (opció amb suplement
hotel ****)
Pensió completa en lodges durant els dies de senderisme
Trasllat Katmandú – Pokhara – Khare en vehicle
Vol de Pokhara a Katmandú
Taxes d’entrada al Parc Nacional dels Annapurnes
Assegurança i despeses de tots els treballadors locals contractats
Taxes d’entrada als monuments especiﬁcats en el programa

NO INCLOU
Vols internacionals ﬁns a Katmandú
Assegurances
Dinars i sopars a Katmandú i Pokhara
Suplement habitació individual 175 €
Propines
Tot el no especiﬁcat en l’apartat ‘INCLOU‘

A tenir en compte:
És obligatori que TOTS els participants tinguin una assegurança d’assistència en viatge,
tipus RACC o d’altres companyies que ofereixen aquest servei. No n’hi ha prou amb la
de la FEEC, aquesta cobreix accidents però no malalties. Si una persona es posés
malalta i hagués de tornar abans o s’hagués de quedar més dies allà, o bé s’ha de
tornar anticipadament per un problema familiar, etc. podria suposar una despesa
important, per tant s’ha de tenir aquest risc cobert.
També és molt recomanable fer-se una assegurança d’anul·lació per cobrir possibles
causes justiﬁcades que puguin provocar la cancel·lació del viatge. Així podem comprar
els vols amb antelació i millors preus, i al mateix temps estar coberts i no perdre diners
en cas d’anul·lació.
Per tal de garantir la seguretat dels participants ens reservem el dret de modiﬁcar o
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canviar les caminades si les condicions meteorològiques ho aconsellen.

VOLS
Uns 750 € a data 21/12/2018

ANUL·LACIONS I REEMBORSAMENTS
Anul·lació per part del client:
Si el client desisteix del servei contractat un cop conﬁrmada la reserva haurà d’indemnitzar a
Giroguies pels conceptes que a continuació s’indiquen:
1. Despeses de gestió que són de 30 € per reserva més 3€ per cada dia d’estada.
2. Despeses d’anul·lació, si existissin.
3. Una penalització de:
Des del moment de fer la reserva ﬁns 20 dies abans de l’inici de l’activitat,
Giroguies no aplicarà cap penalització.
Entre els 19 i 3 dies abans de l’inici de l’activitat el client perd un 25 % de l’import
pagat.
48 h abans de l’inici de l’activitat el client perd el 50% de l’import pagat.
24 h abans de l’inici de l’activitat el client perd el 75 % de l’import pagat.
No es tindrà dret a cap reembossament si la cancel·lació es fa el mateix dia que
es realitza l’activitat o si no es presenten els clients.
Anul·lació per part de Giroguies:
Si Giroguies es veu obligat a anul·lar o modiﬁcar de manera signiﬁcativa una activitat, ho
haurà de notiﬁcar al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar a continuar i
acceptar la modiﬁcació de l’activitat contractada inicialment, o anul·lar la reserva amb el dret
de reembossament íntegre de les quantitats abonades, sense poder reclamar cap quantitat
en concepte d’indemnització.
Es consideren causes suﬁcients per la modiﬁcació o anul·lació de les activitats contractades
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els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i en cas de mal temps.
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