TREKKING TILL MT EVEREST BC
Mount Everest, 8848 meter över havet, världens högsta berg.
Häng med mig på denna fantastiska vandring i en av världens vackraste regioner,
Khumbu dalen i Nepal.
Vandringen är relativt tuﬀ då vi befinner oss på ganska hög höjd hela tiden och vi kommer upp
på 5545 meter som högst.
Även ett par dagar i huvudstaden Kathmandu är också det en otrolig upplevelse.
Är du sugen på ett riktigt äventyr så kan det bli verklighet i Oktober.

MOUNT EVEREST, 8848 M

8/10 - Dag 1 Kathmandu -Nepal
Idag startar resan. Alla skall finnas på plats i Kathmandu under eftermiddagen och vi äter en
gemensam middag ihop och eventuellt träffar vi vår bergsguide redan nu. Eftersom alla kanske
kommer lite olika till Kathmandu gör vi inget program för denna, resans första dag. Är det någon
som tänker flyga in tidigare så är jag behjälplig med att fixa hotellrum. Jag planerar anlända
Nepal den 7/10. Imorgon startar vandringen.

Boende: Hotel i Kathmandu

9/10 - Dag 2: Flyg från Kathmandu - Lukla o vandring till Phakding
Höjd över havet: 2 800 m (Lukla) och 2652 m (Phakding)
Distans vandring: 8 km (3 – 4 timmar)
Flygtid: 35 min
Efter ett kort morgonflyg till Lukla, så kommer vi att träffa våra guider och våra bärare.
Vandringen startar direkt med en lätt vandring genom byn Chaurikharka ner mot Dudhkoshi Ghat
(2 530 m). Leden följer Dudhkoshi floden tills vi anländer Phakding där vi kommer övernatta för
att vänja oss vid höjden. Passa på att njut av den lediga tiden i Phakding, som är en populär
plats att övernatta.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge

10/10 - Dag 3: Phakding - Namche Bazaar
Höjd över havet: 2652 m - 3 440 m
Distans vandring: 10 – 12 km (8 timmar)
Vi äter frukost i Phakding innan vi gör oss redo för vandringen upp till Namche Bazaar, den
största Sherpabyn i Nepal. Vår led tar oss först över Dudhkoshi floden via en lång hängbro, följt
av en vacker tallskog tills vi kommer till Monjo efter ungefär 2 timmar. Strax därefter anländer vi
till Sagarmatha National Park där våra vandringstillstånd kontrolleras, varpå vi fortsätter ner mot
Dudhkosi floden med riktning mot Jorsale. Här äter vi lunch och där efter är det uppför mot
Namche Bazaar. På vår väg längs floden passerar vi bl.a. Hillary Suspension Bron. Det är en tuff
vandring upp till vår viloplats, Namche Bazaar, men vi kommer bli belönade med de första
vyerna av Mount Everest i full majstät.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

11/10 - Dag 4: Namche Bazaar vilodag och acklimatisering
Höjd över havet: 3 440 m
Väl i Namche Bazaar så tar vi en välförtjänt vilodag för att acklimatisera oss och vänja oss vid
höjden och den tunna luften. Det finns möjlighet (frivilig) att göra en kort 2-timmars vandring
upp till Everest view point, en vandring till högre höjd för att ytterligare bättra på anpassningen
till den höga höjden.I övrigt ägnas dagen till att utforska Namche Bazaar. Besök gärna Sherpa
museet,för en översikt över Sherpas kultur och bergsbestigningshistoria. På lördagar är
marknaden Hatt Bazaar öppen för försäljning av lokala varor. Den är en del av det större Namche
Bazaar, en hub där du kan köpa allt som har med vandring och bergsbestigning att göra.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

12/10 - Dag 5: Namche Bazaar - Tengboche
Höjd över havet: 3 440 m - 3 870 m
Distans vandring: 10 km (6 timmar)
Frukost i Namche Bazaar.Vi förbereder oss för ytterligare en dags vandring mot Everest Base
Camp. Hisnande vyer över Himalaya – Everest, Nuptse, Lhotse, Ama Dablam, Thamserku och
Kwange – är några av höjdpunkterna som du inte får missa. Efter en kort nedstigning tar oss till
floden som vi korsar och sedan bär det uppåt genom ett skogspass. Förbered dig, och dina ben
på en ständig vandring uppför med varierande svårighetsgrad. Ibland är det rejält brant. Vår
destination, Tengboche, är känt som en av de vackraste platserna i Everest-området. Dess vyer,
inklusive Ama Dablam, är legendariska. Vi gör ett besök i Tengboche klostret, vilket är ett av de
största klostren i Khumbu. Passa på att vårda din själ med en guidad tur på klosterområdet, följt
av sånger och böner av klostrets Buddistmunkar.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

13/10 - Dag 6: Tengboche - Dingboche
Höjd över havet: 3 870 m - 4 400 m
Distans vandring: 11 km (6 timmar)
Vår vandring idag går genom skogar av rhodedendron till Debache följt av en bro över den
rasande floden Imja Khol. Vi passerar slätterna till byn Pangboche, den största bosättning av
sherpas i området. Njut av möjligheten att studera typiskt byliv i en typisk sherpa by. Passa på
att äta lunch med lokalbefolkningen. Vår vandring på eftermiddagen blir tuff, då landskapet
övergår i torra karga berg. Vi vandrar vidare mot Dingboche.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

14/10 - Dag 7: Dingboche vila och acklimatisering
Höjd över havet: 4 400 m
Detta är sista chansen att vila innan sista långa biten av vårt äventyr. Njut av en hel dag till att
utforska Dingboche och dalgångarna runtomkring, Chhukung och Imja, den senaste vilken länkar
till Island Peak, de höga passen Ampthu Laptsa och Makalu Barun National Park. Att göra en
frivillig vandring till dessa dalgångar kommer belöna dig med fantastiska vyer och bilder, Finns
även en mindre topp” vi kan bestiga med 360 graders vy av berg. men att ta det lugnt är det
absolut viktigaste idag.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

15/10 - Dag 8: Dingboche - Loboche
Höjd över havet: 4400 m 4 900 m
Distans vandring: 11 – 12 km (6 – 7 timmar)
Från nu och framåt så kommer vår vandring gradvist bli mer och mer utmanande, främst på grund
av den höga höjden och tunna luften. Vi passerar Dungla, men först en tuﬀ och brant vandring
upp till en bergstopp. Här ligger minnes stupan, dedikerad till alla de klättrare och vandrare som
förlorat livet i sina försök att nå toppen av Mount Everest genom åren. Nästa del av vårt äventyr
består i klippig bergsterräng till Lobuche, som är en liten bosättning med fantastiska vyer över Mt
Lobuche, Mt Pumari och Nuptse. Förbered dig på en kall natt då vi nu befinner oss på nästan
5 000 m och här kan kvällarna bli rejält kalla.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

16/10 - Dag 9: Loboche - Gorakshep -Everest Base Camp- Gorakshep
Höjd över havet: 4900 m - 5180 m - 5350 m
Distans vandring: 15 km (7 – 8 timmar)
Nu gäller det. Vår stora dag startar upp med en relativt enkel vandring från Lobuche till
Gorakshep. Den följande raka väggen till Everest Base Camp är tuﬀare, mycket sten och
sanddyner. På vår väg till destinationen passerar vi den berömda Khumbu glaciären som ligger i
anslutning till Mount Everest. Väl framme vid Base Camp, vårt mål, har du chansen att (under
klättersäsongen) möta klättrare som är där för att göra ett försök att nå toppen. Ta fram era
kameror för att bevara de otroliga vyerna och den hisnande skönheten. Beroende på hur vi ligger
till i tid tar vi oss till isfallet som är vägen upp till Everest. När solen, på eftermiddagen, börjar gå
ned så tar vi oss tillbaka till Gorakshep för nödvändig och välförtjänt vila efter en lång och ganska
tuﬀ dag.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

17/10 - Dag 10: Gorakshep - Kalapathar - Pheriche
Höjd över havet: 5 545 m - 4 320 m (Pheriche)
Distans vandring: (8 timmar)
Idag vaknar vi före solens uppgång för att vandra mot Kalapathar (som betyder svart berg) för att
se en fantastisk soluppgång över Mount Everest. Dagens första strålar kommer lysa upp en
spektakulär vy över Nuptse Nup, Changtse och Lhotse. Detta kan vara din bästa möjlighet, på
denna resa, att ta fantastiska bilder över Mount Everest och dess angränsade toppar. Så
småningom tar vi oss tillbaka till Gorakshep för frukost och sedan tar vi oss ner till vårt
natthärbärge, Pheriche. Vårt tempo kommer bli betydligt raskare på väg neråt och det är lättare
att gå nedåt.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal Lodge/Tea House

18/10 - Dag 11: Pheriche till Phortse Village
Höjd över havet: 4 320 m - 3810 m
Distans vandring: 4 timmar
Idag är en lätt dag. Vi tar en lugn morgon och njuter av att det tuﬀaste är över och äter frukost i
lugn och ro. Promenaden från Pheriche till Phortse kommer mestadels att gå utför via Pangboche.
Från Pangboche är leden längs klippsidan, som är relativt smal jämfört med andra leder i Everestregionen, och tar cirka 2 timmar att nå till byn Phortse. Phortse är en trevlig liten by med otroligt
vackert läge på berget. Eftersom det är fantastisk natur så är det lätt att njuta här.
Det finns möjligheter att besöka Sherpa-byar i närheten och ta del av deras kultur.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal LodgeTea House

19/10 - Dag 12: Phortse till Monju
Höjd över havet:: 3810 m - 2.850 m
Distans vandring: 6-7 timmar
Idag efter frukost börjar vi med en kort nedgång, över floden och sedan börjar en klättring till
motsatta höjden till Sanasa och fortsätter sedan till Kyanjuma. Härifrån har du möjlighet till kort
vandring till Khumjung Valley. Khumjung Valley är mycket intressant Sherpa by med väl stenlagda
gator i byn, och kloster med en Yeti skulptur. Eftermiddagen är en lätt promenad till Namche. Från
Namche, vandra ner till Hilary hängbron, sedan är det lätt att gå till Monjo där vi skall övernatta,
nu är vi nere på relativt låghöjd och kan njuta av en natts riktigt god sömn.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal LodgeTea House

20/10 Dag 13: Monjo till Lukla
Höjd över havet 2800 m
Distans vandring: 4-5 timmar
Idag kommer vi att ha en riktigt lugn och skön morgon och efter frukost drar vi tillbaka till Lukla.
Du kan gå i din egen takt och njuta av det frodiga gröna landskapet runt och passera genom det
otroliga bergslandskapet och de lokala Sherpa-byarna. Efter ankomst till Lukla så får du tid att
promenera runt i området och guiden bekräftar din flygbiljett igen och njuter av en sista middag
med gänget och övernattning på hotellet i Monjo.
Måltider: Helpension
Övernattning: Lokal LodgeTea House

21/10 - Dag 14: Lukla - Kathmandu
Höjd över havet: 2800 m - 1350 m
Flygtid: 35 min
På morgonen hoppar vi på ett kort flyg från Lukla till Kathmandu. Transfer står och väntar för att
ta dig till hotellet för lite välförtjänt vila och reflektion efter den nyss genomförda vandringen
och erövringen av Himalaya. Vi tar en promenad till Durbar Square och tittar runt lite i gamla
delen av Kathmandu och bara njuter av staden puls och Freak street.
Måltider: Frukost
Övernattning: Hotell i Kathmandu

22/10 - Dag 15: Kathmandu
Idag kör vi lite frivillig sightseeing i Kathmandu på förmiddagen och en bit in på eftermiddagen där vi
käkar lunch någonstans på stan.Vi lägger upp planerna ihop, det finns en del att se. På för kvällen kan
man ägna sig åt lite shopping innan vi äter en gemensam middag sista kvällen ihop.

Måltider: Frukost
Övernattning: Hotell i Kathmandu

23/10 - Dag 16 : Hemresa till Sverige
Beroende på när flyget går disponerar vi dagen fritt

Pris: 8-10 personer : 23500 Kr
11-14 personer : 19900 Kr
Anmälningsavgift: 2500 Kr, betalas när vi blivit minst 8 personer, ni får då faktura.
Har inte lyckats få fram något enkelrums pris.
Minimum 8 personer
Ingår i resans pris:
3 övernattningar på hotell i Kathmandu inkl frukost.
Alla övernattningar längs vandring
Helpension under vandringen.
Vandrings tillstånd till Sagarmatha Nationalpark.
2 st Vandrings guider/bergs guider även utbildade i H&LR och första hjälpen.
Bärare :1 bärare/ 2 vandrare.
Flyg Kathmandu-Lukla-Kathmandu

Ingår Inte:
Flygresa t.o.r Nepal
Inga måltider i Kathmandu förutom frukost.
Försäkringar
Dricks till bärare, guider etc.
Måltidsdryck
Fika
Vatten/dryck under vandringen
Alla utgifter av personlig karaktär.
En liten rekommendation: Då vädret i Himalaya kan skifta fort kan det innebära att
flyg blir inställda. För att vara på den säkra sidan rekommenderar jag att boka någon
eller några dagar extra i Kathmandu i slutet av resan så man inte missar flighten hem.

COVID-19: Vi har bokat upp 15 platser till vandringen och vi kommer avvakta
utgången med vaccinationerna och se hur läget utvecklar sig. Vill ni åka med på denna
resa så boka er resa och sedan avvaktar vi tills vi kommer till slutet av sommaren och
följer utvecklingen med vaccinet. Ni riskerar inte att bli av med några pengar om vi
tvingas avboka pga Covid-19.
Läget i Nepal i skrivande stund(slutet av januari 2021) är att ALLA turister måste stanna
i Hotell-karantän i 10 dagar men det kommer med största sannolikhet att ändras när
vaccineringarna drar igång över världen.

Bilderna i dokumentet kommer från olika vandringar i Nepal

