
 

 

 

INTRODUCCIÓ: 

El Parc Nacional de Sagarmatha, situat al nord-est de Nepal fa frontera amb Tibet i acull les 

muntanyes més altes del món: Everest (8848 m), Cho Oyu (8188 m) i Lhotse (8516 m), però 

també ens permet veure muntanyes de gran bellesa com el Pumori (7145 m),  el Nuptse (7879 

m), l’Ama Dablam (6856 m) i el Makalu (8485 m). 

Es tracta d’un trèkking tècnicament senzill, 

similar a qualsevol alta ruta dels Pirineus, 

a excepció de les seves increïbles vistes i 

alta altitud que no us deixaran indiferents. 

L’aventura just comença arribats a 

Kathmandu.  La petita capital Nepalesa 

situada a 1300 m està plena de contrastos: 

diferents ètnies i religions es barregen 

entre els carrerons atapeïts de la ciutat. 

Aquesta, com a centre de la cultura Budista, està plena d’escultures i temples dedicats a aquesta 

religió, així com també centres Hinduistes. Podem escoltar fins a més de 100 dialectes dins de la 

ciutat. 

Poc després del bullici de la capital, agafarem una avioneta que amb mitja hora de trajecte ens 

portarà fins a Lukla (2800 m), punt d’inici del nostre trèkking. A partir d’aquest punt, i 

acompanyats pels portadors, iniciarem el nostre  camí cap al Camp Base de l’Everest a 5300 m. 

La caminada serà tranquil·la ja que l’alçada ens obliga a fer parades de rigor i dies d’aclimatació 

per tal d’arribar amb forces fins al camp base. Durant el trajecte passarem per petits pobles 

entremig de grans boscos de nerets i pi negre fins als 4300 m aproximadament. Creuarem rius 

per ponts penjants a gran alçada i ens creuarem nombrosos ramats de Yaks que porten aliments 

i utensilis als pobles més allunyats. 

 



 

 

PLANIFICACIÓ: 
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1 24 setembre Barcelona - Kathmandu 

2 25 setembre Kathmandu 

3 26 setembre Kathmandu - Lukla - Monjo 

4 27 setembre Monjo - Namche 

5 28 setembre Namche - Thame - Namche 

6 29 setembre Namche - Tengboche 

7 30 setembre Tengboche - Dingboche 

8 1 octubre Dingboche - Chukkung Ri - Dingboche 

9 2 octubre Dingboche - Lobuche 

10 3 octubre Lobuche - Kala Pattar - Gorak Shep 

11 4 octubre Gorak Shep - CB Everest - Lobuche 

12 5 octubre Lobuche - Pangboche 

13 6 octubre Pangboche - Namche 

14 7 octubre Namche - Monjo 

15 8 octubre Monjo - Lukla 

16 9 octubre Lukla - Kathmandu 

17 10 octubre Kathmandu 

18 11 octubre Kathmandu - BCN 

 

DIA 1; Barcelona – Kathmandu: Sortida amb avió des de l’aeroport de Barcelona amb una escala 

i arribada a Kathmandu, dia de descans i situació a l’hotel situat al barri de Thamel.  

DIA 2; Kathmandu: Visita pel barri de Thamel amb els seus temples budistes i hinduistes, 

refarem les bosses pels portadors. 

DIA 3; Kathmandu – Lukla – Monjo; 600 m, 14 Km: Ens llevarem ben d’hora per anar fins a 

l’aeroport, allà ens estarà esperant una avioneta que amb uns 40 minuts ens portarà fins a Lukla 

(2800 m) punt d’inici del nostre trèkking. En aquesta població de muntanya haurem de fer els 

primers tràmits amb els portadors i aconseguir els permisos d’accés al parc. El camí és fàcil i 

tranquil i passa entremig de prats, ponts i grans boscos que ens portaran fins a Monjo (2800 m), 

un petit poble tradicional amb una escola i un petit temple. 

 

 

 



 

 

DIA 4; Monjo – Namche Bazar; 700 m, 7 Km: Just sortint de Monjo ens trobarem un segon 

control d’accés al parc. Després d’una forta baixada que ens portarà fins al riu, creuarem uns 

quants ponts fins a la última pujada fins a Namche Bazar (3400 m), la capital Sherpa de la zona, 

amb un temple budista i gran nombre de botigues on aconseguir material de muntanya. 

 

DIA 5; Namche Bazar – Thame – Namche; 730 m, 15 Km: Per tal de fer una bona aclimatació, 

avui sortirem amb poc pes fins al poble de Thame (3780 m) i retornarem a Namche. El recorregut 

transcorre per una de les valls menys concorregudes del parc. A la tarda recomanem la visita a 

l’estupa i al museu de la cultura Sherpa (250 R/p) 

DIA 6; Namche Bazar – Tengboche; 1000 m; 8 Km: Per arribar al poble de Tengboche (3870 m) 

haurem de baixar de nou al riu, la orientació del camí ja ens permetrà tenir unes bones vistes de 

l’estectacular Ama Dablam (6812 m), una de les muntanyes més emblemàtiques del parc. 

Tengboche té el monestir budista més gran de la regió del  Khumbu. 

DIA 7; Tengboche – Dingboche; 790 m; 10 Km: De nou haurem de creuar el riu i passar pel poble 

de Pangboche (3930 m) des d’on podrem gudir de les espectaculars vistes de l’Ama Dablam, el 

Taboche (6542 m) i finalment la cara sud del Lhotse (8512 m). Dingboche (4340 m) és un poble 

dividit per un carrer central i des d’on es pot aclimatar al Nangkartshang (5083 m). 

 

DIA 8; Dingboche – Chukkung Ri – Dingboche; 1100 m, 14 km: Dia d’aclimatació i de pujar el 

primer cim de més de 5000m. Chukkung Ri és un cim fàcil amb unes vistes immillorables a la 

cara sud del Lhotse i l’Island Peack (6180 m). 

 

 



 

 

DIA 9; Dingboche – Lobuche; 615 m, 7 Km: Dia tranquil amb poc desnivell que ens permetrà 

recuperar forces i aclimatar-nos a l’alçada. Durant la caminada fins a Lobuche  (4930 m) 

vorejarem l’espectacular gelera del Khumbu, passant pel memorial d’alpinistes de l’Everest.  

 

DIA 10; Lobuche – Kala Pattar – Gorak Shep; 720 m, 7 Km: Ens espera un dia llarg, però les vistes 

ho compensen! Anirem resseguint la gelera del Khumbu fins a arribar a Gorak Shep (5150 m) on 

deixarem tot el material. Després de fer un descans, pujarem fins al cim del Kala Pattar (5545 

m), un mirador excepcional del Nuptse (7861 m), l’Everest (8848 m) i el Pumori (7161 m). És 

possible no fer la pujada a Kala Pattar i quedar-se al Lodge de Gorak Shep. 

 

DIA 11; Gorak Shep – Camp Base de l’Everest – Lobuche; 340 m, 12 Km: No pot faltar la visita 

al camp base de l’Everest a 5320 m. L’itinerari molt planer va resseguint el llom de la morrena 

glaciar fins just a sobre del camp base, on haurem d’endinsar-nos a la gelera fins just a l’entrada 

del camp base. Des d’allà podrem veure tota la immensitat de la gelera del Khumbu i la seva 

cascada que dona accés als camps bases avançats cap a l’Everest.  

 

DIA 12; Lobuche – Pangboche; 140m, 13 Km: Primer dia de baixada passant per Pheriche fins a 

Pangboche (3930 m). 

DIA 13; Pangboche – Namche Bazar; 1250 m; 14 Km: Segon dia de baixada arribant a Namche 

Bazar (3400 m), 

DIA 14; Namche Bazar – Monjo; 250 m, 7 Km: Novament haurem d’ensenyar els permisos 

d’entrada el parc. 

DIA 15; Monjo – Lukla; 600 m; 14 Km: Aquests dia ens acomiadarem dels nostres portadors que 

ens hauran acompanyat durant 13 dies. El soroll dels helicòpters i avionetes ens donen el final 

de trajecte. 



 

 

DIA 16; Lukla – Kathmandu: A primera hora haurem d’estar preparats a l’aeroport de Lukla per 

agafar el nostre vol de tornada fins a la capital. Un cop arribats a Kathmandu ens instal·larem de 

nou a l’hotel. Podrem aprofitar la tarda per fer visites culturals i les últimes compres. S’aconsella 

la visita de Swayambunath o temple dels micos d’arquitectura tradicional Nepalesa amb una 

magnífica estupa, el temple de Boudhanath amb l’estupa més gran del món, la plaça de Durbar 

de caire imperial patrimoni de la humanitat o bé el temple hinduista de Pashupatinath a la llera 

del riu Bagmati, centre de rituals crematoris. 

 

DIA 17; Kathmandu: dia de descans i visites culturals. 

DIA 18; Kathmandu – Barcelona: Vol de tornada i arribada a Barcelona. 

 

MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARIFES:  

Trèkking 18 dies: 1855 €/persona.* Preu per a grup de 6 persones. 

*Les tarifes poden variar segons les variacions de preus locals, etc. 

El preu inclou: Guia de parla catalana i oficial d’enllaç a Kathmandu, avioneta d’anada i tornada 

entre Kathmandu i Lukla, permisos del parc, taxis interns per Kathmandu, estada en PC als 

lodges, estades als hotels de Kathmandu en règim de nit i esmorzar, 3 portadors (30kg/portador) 

per sis persones i les seves assegurances, guia i les seves despeses, detall d’OXINEU. 

El proveïdor del serveis és Alliance Adventure amb el gerent Urja Tamang. 

 

 

 

El preu no inclou: Avió d’anada i tornada a Kathmadu, assegurança de vol, assegurança durant 

el trèkking, begudes, aigua mineral embotellada, dinars i sopars a Kathmandu, entrades a 

museus, càrregues elèctriques, wi-fi, dutxes als lodges, aigua calenta pels termos, material, visat 

d’entrada al Nepal, imprevistos derivats d’inclemències meteorològiques, propines pels guies, 

qualsevol altre concepte no inclòs a l’apartat anterior. 

L’assegurança de viatge/vol és obligatòria. És recomanable que disposeu d’una assegurança 

personal que cobreixi activitats a grans alçades. OXINEU us post assessorar per tal de tramitar 

assegurances del trèkking. 

En cas d’imprevistos meteorològics que ens impedeixin volar amb l’avioneta entre Kathmandu i 

Lukla, es podrà agafar un helicòpter. En aquest cas podrà suposar un sobrecost d’uns 400 

€/persona aproximadament per viatge. 

 

DATA MÀXIMA D’INSCRIPCIÓ:  

20  de juny de 2019, per formalitzar la reserva serà necessari realitzar la paga i senyal del 50% el 

mateix dia d’inscripció i presentar una còpia del DNI, passaport, targeta de seguretat social i 

tarja federativa o assegurança corresponent. 

 

MATERIAL: 

Bossa de mà: Aquesta bossa serà utilitzada durant el viatge de Barcelona a Kathmandu i fins a 

arribar a Lukla, haurà de contenir la roba, documentació, càmera, necesser, etc i haurà de tenir 

la mida per poder accedir a l’avió. 

Motxilla de trekking: Motxilla recomanable de 35 l. Haurà de dur tota la roba per l’activitat. 

Recomanem: 2 samarretes tèrmiques llargues, 1 tèrmica curta, 1 samarreta de cotó, 2 parells 

de mitjons de trèkking, unes malles, pantalons de trèkking, un forro, un plomes, una capelina, 

gorro, guants, buff, ulleres de sol, crema solar, farmaciola, xancletes, botes de trèkking, ampolla 



 

 

d’aigua, menjar de pica-pica, carregadors, sac de dormir, bastons telescòpics, gotes 

potabilitzadores d’aigua, frontal, piles, paper de vàter i tovallola. 

OXINEU portarà tres bosses grans pels portadors on podreu posar part d’aquest material. La 

vostra motxilla de trèkking, un cop havent donat el vostre material, no hauria d’excedir dels 5 

kg de pes. 

OBSERVACIONS i RECOMANACIONS: 

El trèkking i l’estada al Nepal no comporten grans complicacions, no obstant, s’han de tenir en 

compte els següents aspectes: 

− Fer una preparació física prèvia per garantir el nivell adequat a les 13 jornades de 

trèkking amb motxilla. 

− Es recomana haver anat al fisioterapeuta prèviament per prevenir lesions i 

sobrecàrregues. 

− Hi ha la possibilitat d’agafar exoparàsits: puces, mosquits, etc. És recomanable portar 

antimosquits i tractament per les picades. 

− S’ha d’anar molt en compte amb la insolació. És obligatori dur gorra pel sol, ulleres i 

posar-se crema solar  i protector labial cada dia. 

− El menjar no és especialment picant i no sol portar gaires salses. El menjar base és 

l’arròs, la verdura i la carn. No obstant és possible agafar alguna petita indigestió o 

gastroenteritis. Molt recomanable portar medicaments. 

− Namche Bazar és la última població on podrem comprar medicaments. 

− La fruita és escassa, un complex vitamínic pot ser recomanable. 

− Portar caramels i xiclets per evitar la sequedat de gola. 

− L’alçada, el fred i l’atmosfera seca ajuda als constipats i mals de coll. Molt important no 

sortir amb el cap moll o sense abrigar-se. També és recomanable portar medicaments. 

− El mal d’alçada no té per què aparèixer si el ritme és l’adequat. No obstant poden 

aparèixer cefalees o que costi dormir a les nits. És recomanable portar medicaments. 

− Es recomana que sobri espai a la motxilla un cop aquesta estigui plena. 

− El calçat de canya alta pot evitar torçades de turmells. També es recomana que tinguin 

membrana impermeable. 

− No és necessari portar una jaqueta Gore-Tex® si es porta una capelina. 

− El sac de dormir ha de suportar temperatures de 0ºC. 

− Es recomana portar poca roba i rentar-la en lloc de portar molta roba a la motxilla. 

− Portar un cordino de 4 m per estendre roba.  

− En cas de què algun membre de l’equip no es vegi amb condicions de seguir o hagi de 

ser evacuat de la zona, es valorarà amb la resta de l’equip si es continua amb el trèkking 

o no. 

− La moneda utilitzada són les Rúpies Nepalís, es poden canviar al mateix aeroport o fins 

i tot al barri de Thamel. No és necessari canviar monedes prèviament. 

− No hi ha vacunes obligatòries, es recomana estar vacunat del tètanus, hepatitis A i febre 

tifoidea. 

 



 

 

TASQUES DEL GUIA: 

− Guia durant el trèkking, explicacions de fauna i flora de la zona. 

− Coordinació i gestió de reserves de les avionetes, hotels i portadors. 

− Coordinació i gestió del grup durant el trèkking. 

− Gestions i contacte permanent amb l’empresa local. 

− Una reunió informativa prèvia al viatge. 

− Una sortida a la muntanya amb tot el grup prèvia al viatge, sense cost afegit. 
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