
ANNAPURNA
Trekking do bazy pod szczytem



INFORMACJE OGÓLNE

Zapraszamy na 14 dniowy trekking do bazy 
pod szczytem Annapurny. Kultowa trasa 
zdobywców, wiedzie przez urokliwe wioski 
nepalskie w otoczeniu pięknych 
krajobrazów i  ośnieżonych szczytów. 
Pokonanie trasy nie wymaga żadnych 
specjalnych umiejętności i średniej kondycji 
(jeśli lubisz spacery – nie będzie 
problemu). Najważniejsze jest uważne 
słuchanie rad przewodników i brak 
pośpiechu! 



DZIEŃ PIERWSZY

Przylot do Katmandu; transfer do hotelu. Po 

zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku –

spotkanie organizacyjne



DZIEŃ DRUGI

KATHMANDU – POKHARA

Przewodnik zabiera nas o 6:30 z 

hotelu na dworzec autobusowy. O 

7:00 wyruszamy do Pokhary. Po 

drodze dwa przystanki na kawę i o 

14:00 (o ile nic nie przydarzy się po 

drodze) docieramy do hotelu w 

Pokharze. Po południu sugerujemy 

spacer po mieście. Kładziemy się 

spać wcześnie aby się dobrze 

wyspać. Nadchodzące dni będą 

męczące, trzeba wypocząć



DZIEŃ TRZECI

POKHARA - TIKHEDHUNGA (1540M)

O godzinie 8 rano wyruszamy w 

dwugodzinną podróż samochodem do 

Nayapul (1050 m), początkowego 

punktu naszej pieszej wyprawy. 

Od tego momentu wędrujemy pieszo. 

Najpierw godzinę do wsi Birethanti, a 

następnie 2 godziny podejścia  do 

Tikhedhunga (1,540 m). Nocleg w 

schronisku.



DZIEŃ CZWARTY

TIKHEDHUNGA - GHOREPANI (2875M)

Po śniadaniu rozpoczynamy marsz w górę do Ulleri, skąd rozpościera się wspaniała 

panorama na Annapurna South, Machhapucchre i Himchuli peaks. Po krótkim 

odpoczynku wyruszamy dalej w kierunku Banthanti i dalej przez gęsty las do Ghorepani

(2875 m), główną osadę plemienia Pun. Jeśli tylko dopisze pogoda to z okien naszego 

schroniska będziemy obserwować w zachodzącym słońcu masyw Annapurny



DZIEŃ PIĄTY GHOREPANI - POONHILL

(3210M) - TADAPANI (2630M)

Pobudka o 5 rano i krótkie 

podejście na Poonhil (3210m). 

We wschodzącym słońcu 

podziwiamy pojawiające się 

kolejno szczyty 

ośmiotysięczników. To chyba 

najpiękniejsza panorama na 

trasie trekkingowej w 

Himalajach.

Wracamy na śniadanie do 

schroniska i wyruszamy w trasę. 

Po 6-7 godzinach docieramy do 

Tadapani (2630m). Nocleg w 

schronisku.



DZIEŃ SZÓSTY

TADAPANI - SINUWA (2360M)

W schód słońca i widoki w Tadapani

niewiele ustępują panoramie z Poonhill. 

Szczególnie pięknie widać masyw 

Machhapuchre (Rybiego Ogona) –

świętej góry Nepalczyków. Tego dnia 

przejście zajmie nam około 7-8 godzin. 

Na wstępie ruszamy w dół, po dwóch 

godzinach dochodzimy do rzeki i po 

przejściu nad nią mostem, dochodzimy 

do Chhomrung na obiad. Potem marsz do 

Sinuwa ma nocleg w schronisku



DZIEŃ SIÓDMY

SINUWA - DEURALI (3230M)

Tego dnia trasa będzie dłuższa 8-9 godzin i troche

trudniejsza. Prowadzi przez lasy, a ostatni odcinek 

to dość strome podejście do Deurali. Docieramy 

do schroniska na nocleg



DZIEŃ ÓSMY
DEURALI - MACHHAPUCHRE BASE 

CAMP (3700M) - ANNAPURNA BASE 

CAMP (4130M)

Sześciogodzinna wędrówka doprowadzi nas 

do bazy pod Annapurną (4130 m). Po drodze 

zjemy obiad w Machhapuchre Base Camp, 

odpoczniemy i aklimatyzujemy się tam przed 

końcowym podejściem.

Nocleg w schronisku. Jeśli będziemy mieli 

siłę i chęci, krótka wycieczka na lodowiec. Na 

tym odcinku, będziemy już odczuwali 

wysokość wędrówki. Na szczęście 

wcześniejsze dni  aklimatyzują nasz 

organizm, więc w pełni będziemy mogli 

cieszyć wzrok panoramą ośmiotysięczników. 

A wydawać się będą na wyciągnięcie ręki.



DZIEŃ DZIEWIĄTY

ANNAPURNA BASE CAMP - BAMBOO (2310M)

Zaczynamy zejście (tą sama trasą). Po 7-8 godzinach 

docieramy do schroniska Bamboo.



DZIEŃ DZIESIĄTY

BAMBOO - JHINU DANDA WITH

NATURAL HOT SPRINGS

(1780M)

Ten dzień wędrówki zostanie

nagrodzony kąpielą w gorących

źródłach. Zejście zajmie nam 5

godzin, po drodze lunch w

Chhomrung Village. A Jhinu Danda

relaks w naturalnych basenach z

gorącą wodą. Emocje górskie

powoli odpływają i znowu możemy

cieszyć się w pełni spokojem i

serdecznością Nepalczyków.



DNI: JEDENASTY I DWUNASTY

DZIEŃ 11 - JHINU DANDA -

KIWIE

Cztery godziny zejścia do

miejscowości Kiewi, a potem 2

godziny samochodem do Pokhary

Nocleg w hotelu, długi sen!.

DZIEŃ 12 - POKHARA TO

KATHMANDU BY FLIGHT:

Transport na lotnisko, lot do

Kathmandu i wieczór w stolicy.

Ciekawe jakie wrażenie zrobi na

wszystkich powrót do zgiełku i

świateł wielkiego miasta.



ZWIEDZANIE KATHMANDU

Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie 

doliny Kathamndu – Bhaktapur, 

Buddhanath Stupa, Patan. Wszystkie te 

miejsca były bardzo zniszczone w 

czasie tragicznego trzęsienia ziemi w 

2015 roku. Na szczęście są już w dużej 

mierze pieczołowicie odrestaurowane i 

ponownie robią na wszystkich wielkie 

wrażenie. Wieczorem kolacja z 

występami artystycznymi regionalnych 

muzyków.

DZIEŃ TRZYNASTY



DZIEŃ CZTERNASTY

WYLOT

Transfer na lotnisko, lot do 

Polski



INFORMACJE WYJAZDOWE

KOSZT PRZELOTU, POBYTU I TREKKINGU 10490 ZŁ  (cena brutto)

(MINIMALNA GRUPA 2 OSOBY, PRZEWODNIK Z POLSKI DLA GRUP POWYŻEJ 6 OSÓB)

Koszt pobytu obejmuje: 
1. zakwaterowania: podstawowe zakwaterowanie podczas wędrówki w hotelikach trekkingowych (WC i łazienka będzie na zewnątrz 
pomieszczenia); zakwaterowania w Katmandu i Pokharze - hotel, DBL twin
2. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacje) w trakcie wędrówki; śniadanie w czasie pobytu w Katmandu o Pokharze
3. Transport zgodnie z programem
4. Dokumenty: pozwolenie (wejście do parku) oraz karta TIMS 
5. Sprzęt / Akcesoria: apteczka, środki oczyszczania wody 
6. Przewodnik/tragarze: profesjonalny i doświadczony przewodnik trekkingowy; tragarz na dwóch wędrowców, (zabiera po 12.5 kg od osoby); 
przewodnik z Polski; obsługa (tragarze i przewodnik są ubezpieczeni) 
7. Podatki/ Opłaty: wszystkie należne podatki, opłaty i inny serwis jest w cenie. Gwarantujemy brak "ukrytych opłat" po zakończeniu wyprawy 
8. Dodatkowe atrakcje: Pożegnalna kolacja w Kathmandu (prawdziwa nepalska kuchnia z tradycyjną muzyką na żywo)
9. Ratownictwo: zapewniamy szybką i profesjonalną pomoc ratowników i dostęp do usług medycznych. Jednak uczestnik musi być już 
ubezpieczony na wypadek takich zagrożeń, a ubezpieczenie musi obejmować ewakuację helikopterem. Ponadto, należy podać dane polisy i 
upoważnić nas do kontaktów bezpośrednio z firmą ubezpieczeniową 

Koszty nie obejmują: 
Dodatkowe napoje (zimne napoje, woda mineralna, kawa / herbata, itp) 
wszelkie inne wydatki osobistej natury (dodatkowe posiłki, opłaty ładowania akumulatorów, gorący prysznic, etc.) 
Napiwków i podarunków (zwyczajowo składamy się po 80 USD na tragarzy i przewodników nepalskich, ale jest to nieobowiązkowe)
ubezpieczenie podróżne (patrz punkt 9. Sugerujemy zapisanie się do Stowarzyszenia „Alpenverein” - austriackie lub niemieckie.  Daje to 
ubezpieczenie na wszelkie wyjazdy na cały rok , na całym świecie. Ubezpieczenie sprawdzone.
Visa Nepalska - koszt 40 USD.  Przy pobycie  do 15 dni - 25 USD



PRZEWODNIK GÓRSKI

Jacek Patrzykont – instruktor trekkingu i
wspinaczki, przewodnik wysokogórski.
Odpowiedzialny za bezpieczeństwo i opiekę
nad grupą.

…Zacząłem wspinać się w 1980 roku. W 1987
roku ukończyłem kurs instruktorski Polskiego
Związku Alpinizmu i byłem instruktorem PZA
przez 25 lat. Dziś mam państwowe
uprawnienia Instruktora Sportu i Instruktora
Wspinaczki Wysokogórskiej. Wspinałem się i
wspinam nadal w górach Europy i Azji latem
i zimą….



WARUNKI OFERTY WSTĘPNEJ

1. Oferta ma charakter wstępny i w obecnej chwili nie skutkuje rezerwacjami miejsc, 
dotyczących poszczególnych punktów programu. Po otrzymaniu od Państwa akceptacji naszej 
oferty, dokonaniu wyboru hotelu, atrakcji itp. dokonamy niezbędnych rezerwacji i 
potwierdzimy ceny. Do tego czasu nie gwarantujemy, ani dostępności miejsc, ani 
oferowanego poziomu cen.

2. Powyższa oferta przygotowana została na bazie liczby osób podanych w zapytaniu,
wg zaproponowanego programu. Zmiana liczby uczestników może spowodować zmianę 
programu..

3. Centrum Podróży AIR CLUB zastrzega prawa autorskie swoje i swoich partnerów do programu 
przedstawionego w ofercie, co oznacza brak możliwości wykorzystywania ich bez zgody 
autora w całości lub w części.

Niniejsza prezentacja jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. 
Kodeksu Cywilnego.



KONTAKT

AIR CLUB Centrum Podróży sp. z o.o.
ul. Senatorska 28, 00-095 Warszawa
tel. (+48 22) 829 95 91, 
fax (+48 22) 827 35 18

e-mail: piotr.harton@airclub.pl

Osoba odpowiedzialna - Piotr Harton   tel. 505 171 581

Zdjęcia wykorzystane w prezentacji: Jacek Patrzykont 

mailto:piotr.harton@airclub.pl

