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Des de  

1.660€ 

 
GC 1881 

Trek camp base Everest (15 dies) 

Camp base de l’Everest i vall de Kathmandú 

 

Nepal reuneix vuit dels deu cims més alts del món i el trek al camp de l’Everest, a través del PN de Sagarmatha, és un dels més 

famosos del món. A banda de la proximitat a les muntanyes més altes de l’Himalaya, coneixerem l’amabilitat de la gent sherpa, 

els pobles pintorescos i la varitat de cultures, tradicions i festivals. A banda de l’extraordinari patrimoni de la vall de Kathmandú. 
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Preus i condicions en base a 2 persones: 

Dia 1.- Arribada a Kathmandú i trasllat a l’hotel on s’exposarà 

breument  el pla previst per al trekking. Nit a Kathmandú. 

Dia 2.- Vols a Lukla. Trek fins a Phakding (2651 mts), 4 hrs. Nit.  

Dia 3.- Trek fins a Namche Bazaar (3440 mts), 5-6 hrs. 

Dia 4.- Dia d’aclimatació: explorem Namche Bazaar. Nit. 

Dia 5.- Trek fins a Tengboche (3870 mts), 5-6 hrs. Nit. 

Dia 6.- Trek fins a Dingboche (4360 mts), 5-6 hrs. Nit. 

Dia 7.- Aclimatació. Excursió fins a Chhukung (4700 mts, 2 hrs), 

porta d’acces al camp base de l’Island Peak. Nit a Dingboche. 

Dia 8.- Trek fins a Lobuche (4600 mts), 5-7 hrs. Nit. 

Dia 9.- Seguim fins a Gorak Shep (5170 mts), i visita de l’Everest 

Base Camp (5364 mts), total 8-9 hrs. Nit a Gorak Shep. 

Dia 10.- Trek fins a Kala Patthar (5545 mts) i després Pheriche 

(4288 mts), total 8-9 hrs. Nit a Pheriche. 

Dia 11.- Trek fins a Namche Bazaar  (3440 mts), 7-8 hrs. Nit. 

Dia 12.- Arribada a Lukla (2860 mts), 7-8 hr. Nit 

Dia 13.- Vol a Kathmandú. Trasllat a l’hotel. Visita de l’estupa de 

Boudhanath. Temps lliure i nit a Kathmandú. 

Dia 14.- Excursió a l’estupa de Swayambhunath, Patan i temple 

de Pashupatinah. Nit a Kathmandú. 

Dia 15.- A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. 

Inclou:  allotjament 3 estr. amb esmorzar, a Kathmandú, tea 

house  lodge esmorzar durant el trekking, cotxe amb conductor-

guia parla anglesa durant les visites i trek, portejador durant el 

trek, totes les entrades a visites indicades, permisos oficials, 

taxes parc nacional, assistència del nostre receptiu i guies. 
 

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol) 

despeses personals, assegurança de cancel.lació i mèdica 

(opcional), dinars/sopars,visat d’entrada a Nepal (si s’escau). 
 

 

Suplement 4 estrelles a Kathmandú: 115€ per persona 

Vol s Kathmandú-Lukla-Kathmandú: 180€ X persona aprox. 
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           Dubar square, Patan             

                              

 

 

 
                                    

 

       



 

 

www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com / josepm@ulisseviatges.com    Tel:  938042415 - 682636205 

                                   


