
MORIMOTO
Wejście na szczyt Morimoto Peak



INFORMACJE OGÓLNE

Dolina Langtang jest jedną z najpiękniejszych
dolin Nepalu, a równocześnie najstarszym
Parkiem Narodowym w tym kraju. Położona
na północ od Katmandu, jest dostępna
autobusem w zaledwie 8 godzin.
Następnego dnia już idziemy przez las
tropikalny, a po kolejnych trzech dniach
pieszej wędrówki wkraczamy w świat sześcio-
, siedmio- i ośmiotysięczników. Jedna z tych
gór jest naszym celem. Niedawno
udostępniona turystycznie, nie jest jeszcze
bardzo „komercyjna” i jej zdobycie ma smak
eksploracji nieznanego.
Wejście nie jest bardzo trudne i (po krótkim
szkoleniu) dla górskiego turysty nie powinno
być problemem. Nad bezpieczeństwem będą
czuwać nepalscy wykwalifikowani
przewodnicy górscy, tragarze niosący nasze
bagaże i przewodnik z Polski – Jacek
Patrzykont

Ostatnie schronisko



DZIEŃ PIERWSZY

Przylot do Katmandu; transfer do hotelu. Po 

zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku –

spotkanie organizacyjne



DZIEŃ DRUGI

Przejazd Kathmandu - Syabru Bensi

(1550m), około 7-8 godzin jazdy

Po śniadaniu jedziemy około 7-8 

godzin wzdłuż północno-zachodnich 

wzgórz Katmandu. W trakcie 

przejazdu rozległe widoki na 

ośnieżone szczyty Annapurna II ; 

Manasalu; Ganesh Himal i inne. Obiad 

w Trishuli Bazaar i potem dalej do 

Dhunche. Krótkie zejście w dół do 

Syabru Besi na nocleg



DZIEŃ TRZECI

Przejście z Syabru Bensi do Lama Hotel (2450m): pieszo 

6-7 godzin, 1070m przewyższenia, ok. 11 km

Pierwszy dzień wędrówki. Szlak przecina rzeke Kosi 

Bhote spływającą z Tybetu, potem Langtang Khola. 

Szlak prowadzi przez lasy subtropikalne, mijamy lasy 

dębowe i pełne rododendronów. Podejście pod Rimche

(2400m). I dochodzimy do Lama Hotel na nocleg.



DZIEŃ CZWARTY Lama Hotel do Langtang Village 

(3430m): pieszo 4-5 godziny, 

980m przewyższenia ok. 14.8 km

Dzień zaczyna się od łagodnego 

podejścia, ale wkrótce trasa staje 

się bardziej stroma, wspinając 

się przez dzikie lasy, białe i 

różowe rododendrony wysoko 

nad Langtang Khola. Szlak 

wznosi się stopniowo klasyczną 

dolina polodowcową, przecina 

potok i wspina się obok kilku kół 

wodnych napędzających młyny i 

koła modlitewne, do dużej wioski 

Langtang (3430m), siedziby 

Langtang National Park.



DZIEŃ PIĄTY

Wioska Langtang do Kyanjin Gompa (3870m):

pieszo 2-3 godziny, 460m przewyższenia ok. 6,8

km

Powoli idziemy doliną, wielokrotnie pokonując

mosty nad strumieniami, aż wreszcie zobaczymy

klasztor Kyanjin Gompa i sceniczny lodospad

płynący od szczytów Langtang Lirung i Kimshung.

W okolicy są również fabryki sera – obowiązkowa

degustacja twarogów i serów z melka jaka. Po

lunchu, aklimatyzacyjne wycieczki po okolicy z

widokami na szczytyi Langtang Lirung (7246m),

Genjempol, Kyangjin Ri (4750m.), Tsergo RI

(5000m.), Ganja La (5160m.), Langshisa- Ri

(6427m). Dordże Lhakpa (6430m.), Naya Kang

(5844m.), Yala peak (5500m)



DZIEŃ SZÓSTY

Aklimatyzacyjne podejście na Tserko Ri (5000 m n.p.m.)

Rozpoczynamy wczesnym rankiem i w blasku

wschodzącego słońca osiągamy szczyt. Trasa wiedzie

przez pastwiska jaków, a wokół nas rozpościerają się

wspaniałe panoramy na bliższe i dalsze ośnieżone

szczyty. Do schroniska wracamy po południu.).



DZIEŃ SIÓDMY

Po dniu aklimatyzacji, wyruszamy w 

kierunku Bhemdand Ri. Szlak 

prowadzi wzdłuż doliny w kierunku 

północnym. Po 4-5 godzinach 

docieramy do obozu – Langsisha

Kharka (4285 m n.p.m.). Nocleg w 

namiotach.



DZIEŃ ÓSMY  I DZIEWIĄTY

Dzień 8

Dalsze podejście w kierunku szczytu. 4-

5 godzin marszu do Morimoto Base 

Camp na wysokości 4600 m n.p.m. 

Nocleg w namiotach.

Dzień 9

Tego dnia dochodzimy do ostatniego 

obozu pod szczytem – High Camp

(5200 m n.p.m.). Nocleg w namiotach.



DZIEŃ DZIESIĄTY

Wejście na szczyt. Zaczynamy wcześnie rano. Do 

podejścia jest 900 m. Na szczycie zdjęcia, panorama i 

schodzimy w dół, aż do Langshisa Kharka (4285 m n.p.m.) 

nocleg w namiotach.



DZIEŃ JEDENASTY

Dzień rezerwowy – nie będąc pewnymi pogody lub 

samopoczucia uczestników, pozostawiamy ten dzień jako 

rezerwę. Jeżeli nie uda się wejście 10. dnia będziemy 

podejmować drugą próbę 11.



DNI: JEDENASTY / DWUNASTY

Około 7 godzin schodzimy w dół płaska doliną 

do Langatang Village. Nocleg w schronisku.



DZIEŃ DWUNASTY / TRZYNASTY

Schodzimy kolejny fragment doliny Langtang. Kolejny nocleg w 

hotelu Lama po 7 godzinach zejścia.



DZIEŃ TRZYNASTY / CZTERNASTY

Ostatni dzień marszu. Z Lama hotel, po 5-6 godzinach docieramy do 

Syabru Beshi. Nocleg w hotelu.



DZIEŃ CZTERNASTY / PIĘTNASTY

Przejazd z Syabru Beshi do Kathmandu. Tą samą, niezwykle widokową trasą. 



DZIEŃ PIĘTNASTY / SZESNASTY

Wersja I – 15 dzień wyprawy - Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie doliny Kathamndu –

Bhaktapur, Buddhanath Stupa, Patan. Wieczorem kolacja w restauracji regionalnej z muzyką 

na żywo

Wersja II – 16 dzień wyprawy – rano zwiedzanie najważniejszych zbytków, po południu wylot.



DZIEŃ SZESNASTY

WYLOT

Transfer na lotnisko, lot do Polski



INFORMACJE WYJAZDOWE

KOSZT PRZELOTU, POBYTU I TREKKINGU 13499 ZŁ  (cena brutto)

(MINIMALNA GRUPA 6 OSOBY, PRZEWODNIK Z POLSKI DLA GRUP POWYŻEJ 8 OSÓB)

Koszt pobytu obejmuje: 
1. zakwaterowania: podstawowe zakwaterowanie podczas wędrówki w hotelikach trekkingowych (WC i łazienka będzie na zewnątrz 
pomieszczenia; zakwaterowania na 3 noce w Katmandu hotel, DBL twin
2. Wyżywienie: 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacje) w trakcie wędrówki; śniadanie w czasie pobytu w Katmandu 
3. Transport: transfery lotniskowe, Katmandu – Dunche - Syabru Besi - Katmandu autobusem rejsowym
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 60 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 i Piotr Harton

mailto:piotr.harton@airclub.pl

