
WYPRAWA TREKKINGOWA DO NEPALU:
BAZA POD EVERESTEM, DOLINA GOKYO, KALA PATTAR (5644 M),

BAZA POD AMA DABLAM + ZWIEDZANIE KATHMANDU I JEGO OKOLIC
NAJPIĘKNIEJSZY TREKKING ŚWIATA!



Nasza wyprawa to właśnie ten najpopularniej-
szy trekking w Himalajach, którego celem jest  
base camp pod Everestem, ale w takiej wersji, 
która jest najbogatsza i z taką trasą, która jest 
najciekawsza. Przede wszystkim nasz plan to 
trek trasą od punktu A do B, a nie tam i z po-
wrotem tą samą. To pozwala zobaczyć znacz-
nie więcej niż na trasie, która jest oferowana 
standardowo. W trakcie naszej wyprawy nie 
zabraknie oczywiście „must have” tego trek-
kingu, czyli lądowania w Lukli, widoku na Eve-
rest z base campu, chwili zadumy przy czorte-
nie Kukuczki i wejścia na Kala Pattar (5644 m) 
o wschodzie słońca. Te wszystkie elementy są 
obowiązkowe i składają się na plan, który re-
alizuje 95% turystów odwiedzających ten re-
jon. Pozostałe 5% decyduje się na coś więcej. I 
oczywiście my będziemy w tych 5%! Nie mogli-
śmy nie dodać do planu, położonej u stóp Cho 
Oyu (jeden z 8-tysięczników), Doliny Gokyo i 
jej sześciu lazurowych jezior. Ze szczytu Gokyo 
Ri (5357 m), który zdobędziemy, rozpościera 
się najpiękniejsza panorama w całym rejonie 
Khumbu. Największe wrażenie robi najdłuż-
szy w Nepalu lodowiec Ngozumpa oraz cztery 
ośmiotysięczniki: Cho Oyu, Everest, Lhotse i 
Makalu. W trakcie trekkingu przejdziemy też 
przełęcz Cho La (5420 m), która uznawana 
jest za najciekawszą przełęcz w okolicy Evere-

OPIS  wyprawy

Trekking do bazy pod Everestem jest uznawany za najpiękniejszy trekking świata. Na pewno 

jest to trekking, który każdy górski freak musi przejść chociaż raz w życiu. To spotkanie 

z najwyższymi górami, niezwykłą kulturą Nepalu i wyjątkowymi tradycjami Szerpów.

stu zw. na zapierające dech w piersiach wido-
ki, które oferuje. Na deser odwiedzimy bazę 
pod Ama Dablam - jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych i imponujących szczytów 
świata. W tracie naszej wyprawy nie będziemy 
się spieszyć, bo to nie ma być wyścig, ale przy-
goda życia w Himalajach, więc musimy mieć 
czas na widoki, zdjęcia i poznawanie lokalnej 
kultury. Plan jest również skonstruowany tak, 
żebyśmy mieli jak największe szanse na bez-
problemową wyprawę, czyli m.in. zakładamy 
bardzo spokojne zdobywanie wysokości, aby 
nikogo nie wykończyła choroba wysokościo-
wa plus mamy zapas czasu na wypadek gdyby 
loty do/z Lukli były odwołane (co się zdarza 
zw. na złą pogodę), abyśmy nie musieli po-
nosić dodatkowych wysokich kosztów przy-
musowego lotu helikopterem pod presją cza-
su. Nasz plan zawiera też czas na spokojnie 
zwiedzanie Kathmandu i jego okolic, bo to też 
niezbędny element himalajskiej przygody. W 
planie pobytu w Kathmandu mamy zwiedza-
nie wszystkich najważniejszych miejsc, czas 
na shopping i relaks. Jesteśmy przekonani, że 
po tej wyprawie zakochacie się w Himalajach i 
szybko zaczniecie planować kolejną wizytę w 
krainie najwyższych gór świata.



Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane 
przez osoby, które w nich uczestniczyły oraz 
obejrzyj filmy nagrane w ich trakcie: TUTAJ.
 
Zdjęcia Ewy, właścicielki naszej agencji i liderki 
wyprawy do Nepalu, z jej ostatniego trekkingu 
do bazy pod Everestem i wizyty w Kathmandu.  

https://mountainfreaks.ge/relacje-z-wypraw/


Plan
wyprawy

wylot z Polski z Warszawy 
– 3 listopada 2023

trekking do Dole 4020 m 
– 6/7 godzin trekkingu

Katmandu + zwiedzanie 
Bhaktapur Durbar Square 
+ przygotowanie do wylotu 
w góry + przejazd wieczorem 
na lotnisko w Manthali 

trekking do Gokyo Lake 4790 m 
– 5 godzin trekkingu

trekking do Namche 
Bazaar 3440 m 
– 7 godzin trekkingu

trekking przez Cho La Pass 
5430 m do Dzong-La 4830 m 
– 10/11 godzin trekkingu

przylot do Katmandu 1350 m 
+ czas wolny 
i odpoczynek po locie

trekking do Machermo 4470 m 
– 5 godzin trekkingu

w godzinach bardzo porannych 
przelot do Lukla 2840 m i 
trekking do Phanding 2610 m 
- 4 godzin trekkingu

trekking na wschód słońca 
na Gokyo Ri 5357 m 
+ trek do Thanngak 4690 m 
– 5 godzin trekkingu

dzień aklimatyzacyjny w 
Namche Bazaar i wizyta w 
wiosce Kumjung 3800 m
– 4/5 godzin trekkingu

trekking do Lobuche 4940 m 
– 3 godziny trekkingu

dzień 0 dzień 6

dzień 2 dzień 8

dzień 5 dzień 11

dzień 1 dzień 7

dzień 4 dzień 10

dzień 3 dzień 9



Plan
wyprawy

trekking do bazy pod 
Everestem (EBC) 5364 m
+ trek do Gorakshep 5170 m 
– 9/10 godzin trekkingu

trekking do Lukla 2840 m 
– 9/10 godzin trekkingu

trekking do czortenu Kukuczki 
u podnóża południowej 
ściany Lhotse + trek do 
Dingboche 4410 m 
– 7 godzin trekkingu

Katmandu + Swoyambhunath 
Stupa, Patan Durbar Square, 
Pasupatinath Temaple 
i Boudhanath Stupa

trekking do Tengboche 3867 m 
– 6 godzin trekkingu

lądowanie w Warszawie 
– 25 listopada 2023 rok

trekking na Kala Pattar 5644 
m + trek do Lobuche 4940 m 
- 9/10 godzin trekkingu

lot z Lukla na lotnisko 
w Manthali i powrót 
do Kathmandu 
+ odpoczynek po wyprawie 
+ shopping + świętowanie 

trekking do bazy pod 
Ama Dablam 4700 m 
– 7 godzin trekkingu

wylot do Polski 

trekking do Namche 
Baazar 3440 m 
– 6 godzin trekkingu

dzień 12 dzień 18

dzień 14 dzień 20

dzień 17

dzień 13 dzień 19

dzień 16 dzień 22

dzień 15 dzień 21



ZDOBYTE PRZEZ NAS NAGRODY 
ZA DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY 

TURYSTYKI AKTYWNEJ
I WYPRAW GÓRSKICH



NASI KLIENCI TEŻ WIEDZĄ, ŻE JESTEŚMY THE BEST!
Sprawdźcie opinie naszych gości i to jak oceniają nasze wyprawy!



CENA ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:

2900,00 EURO

zasady płatności:

500 EURO
płatna przy zapisie.

1400 EURO
płatna na miesiąc 

przed wyprawą. 

1000 EURO
płatna na trzy miesiące  

przed wyprawą. 

01
rata

03
rata

02
rata



UWAGA DO
CENY WYPRAWY

WSZYSTKIE dostępne na rynku oferty 
wypraw w Himalaje są skonstruowane 
w ten sposób, że podana cena jest ceną 
bazową, w którą NIE wliczone jest 
wiele elementów niezbędnych podczas 
wyprawy, za które i tak finalnie trzeba 
zapłacić. 

Zdarza się, że uczestnicy wypraw dopiero na 

miejscu zostają poinformowani, że trzeba 

dopłacić kilka tysięcy złotych (od osoby) 

za serwisy, które nie są w cenie, a właśnie 

są niezbędne. Sami tego doświadczyliśmy 

podczas naszych pobytów w Nepalu. 

My chcemy, aby wszystkie składowe 
naszej ceny były jasne (co w cenie jest, a 
co nie i ile trzeba za to dopłacić), a przede 
wszystkim chcemy, aby cena bazowa 
była ceną, w którą są wliczone wszystkie 
niezbędne elementy, a jedynie serwisy 
ekstra były dodatkowo płatne (tzw. 
indywidualne wydatki). 

Chcemy też zwrócić waszą uwagę na to, że 

nasza oferta jasno podaje ile kilogramów 

bagażu niosą tragarze, w jakim hotelu 

śpimy, że mamy napoje w trakcie posiłków 

w cenie itp. To jest ważne, bo wiele agencji 

opisuje swoje serwisy jedynie ogólnie. A my 

wiemy, że to oznacza (z praktyki własnej), 

że na miejscu m.in. trzeba dopłacać za 

dodatkowych tragarzy, bo ci, którzy są 

zamówieni, nie wezmą całego bagażu, a 

tylko po 10-12 kg od osoby (a trudno się 

w tyle spakować na 3 tygodnie treku), 

że do każdego posiłku trzeba domawiać 

napoje, że śpi się w pokoju bez okien, 

że w cenie wyprawy nie ma zwiedzania 

okolic Kathmandu i trzeba dopłacić za 

wejścia do odwiedzanych miejsc, dojazdy, 

przewodnika. Taka prawda, więc nie boimy 

się tego pisać jasno.

Nasza oferta jest absolutnie inna i 
jedyna na rynku w takiej jakości. Ale 

tutaj stawiamy sprawę jasno – robimy super 

wyprawę w Himalaje, a nie jakąkolwiek, 

aby ją tylko zrobić. Robimy taką wyprawę 

w jakiej sami chcielibyśmy wziąć udział. 

Zmieniliśmy standardy wypraw górskich 

w Gruzji, to teraz mamy misję, aby zmienić 

standardy wypraw w Himalajach. Piszemy 

o tym, abyście to rozumieli, abyście zwrócili 

uwagę na te wszystkie detale i przede 

wszystkim abyście wiedzieli za co płacicie. 

Lubimy jasne sytuacje i chcemy organizować 

super wyprawy górskie, więc nie chcemy się 

bawić w ukrywanie kosztów w ofercie, ani 

w oszczędności kosztem bezpieczeństwa i 

waszego komfortu. 



CENA
ZAWIERA

 X polskojęzyczny lidera wyjazdu i osoba 
odpowiedzialna za cały przebieg wyprawy – Ewa 
Stachura, czyli właścicielka naszej agencji,

 X anglojęzyczny lider-przewodnik lokalny, który jest z 
nami przez całą wyprawę – od lądowania po wylot,

 X wszystkie transfery na terenie Kathmandu 
(z lotniska, na lotnisko, w trakcie zwiedzania, 
na loty wewnątrzkrajowe i z powrotem),

 X wszystkie noclegi w bardzo dobrym hotelu w 
Kathmandu (pokoje dwuosobowe z łazienkami) 
- np. https://www.hotelwoodapple.com,

 X wszystkie śniadania, lunche i kolacje w 
dobrych restauracjach w Kathmandu 
(wraz z napojami, ale bez alkoholi),

 X wszystkie bilety wejścia do zwiedzanych 
obiektów w Kathmandu i okolicy (te, które 
uwzględnia nasz plan) + obecność przewodnika 
lokalnego w trakcie zwiedzania,

 X wszystkie noclegi w trakcie trekkingu 
w lodżach (2-osobowe pokoje, ale 
łazienki najczęściej są wspólne), 

 X wszystkie śniadania, lunche i kolacje w trakcie 
trekkingu (wraz z napojami, ale bez alkoholi),

 X tragarze w trakcie trekkingu – każdy uczestnik 
może oddać aż 20 kg bagażu do niesienia przez 
tragarzy, więc idziemy na totalnie lekko!,

 X przewodnicy w trakcie trekkingu,

 X wszystkie koszty związane z obsługą lokalnych 
pracowników (tragarze, przewodnicy): ich 
wynagrodzenie, ubezpieczenie, sprzęt, 
jedzenie, zakwaterowanie, loty itp.,

 X bilety na loty do i z Lukli,

 X pozwolenie na trekking + wszystkie inne 
dokumenty niezbędne dla tego, aby 
wyprawa była w pełni legalna + wszystkie 
lokalne rządowe opłaty i podatki,

 X telefon satelitarny, GPS, walkie-talkie, 
pulsoksymetr i apteczkę z lekami na chorobę 
wysokogórską w trakcie wyprawy,

 X ubezpieczenie górskie (z klauzulą sportów 
ekstremalnych i uwzględniające aktywność 
powyżej 5000 m), które zawiera akcję ratunkową 
i poszukiwawczą z udziałem helikoptera oraz 
ubezpieczenie bagażu u polskiego ubezpieczyciela,

 X souveniry na pamiątkę wyprawy,

 X grupa na Facebooku dla uczestników wyprawy, 
abyśmy byli w kontakcie już od zapisu na 
wyprawę i wspólnie się do niej przygotowywali,

 X odprawa na ZOOMie przed wyprawą, 
aby wszystko było jasne i abyśmy 
lecieli tam przygotowani na 120%,

 X pomoc w przygotowaniu do wyprawy: konsultacje 
dotyczące przygotowania fizycznego, zakupu 
sprzętu, organizacji przelotów do Nepalu itp., 

 X rabaty dla uczestników naszych wypraw na zakup 
sprzętu w sklepach sportowych (PolarSport, Aura), 
na treningi przed wyprawą (u Formy na Szczyt) itp.,

 X organizację wszystkiego od A do Z podczas 
wyprawy, tak, abyście Wy mogli cieszyć 
się górami i przeżywać przygodę życia.

https://www.hotelwoodapple.com


cena
nie zawiera

! NIGDY NIE UKRYWAMY „DODATKOWYCH 
KOSZTÓW”, KTÓRE POTEM OBOWIĄZKOWO 
UCZESTNICY WYPRAWY I TAK MUSZĄ PONIEŚĆ NA 
MIEJSCU. CENA NASZEJ WYPRAWY JEST ZAWSZE 
TRANSPARENTNA I ZAWIERA WSZYSTKO OPRÓCZ:

 X bilety lotnicze do Nepalu i z powrotem – ok. 5000 zł,

 X dodatkowe ubezpieczenie od rezygnacji z podróży (które zawiera 

ubezpieczenie kosztów wyprawy i kosztów biletów lotniczych) – ok. 450 zł,

 X wiza do Nepalu, którą kupuje się na lotnisku po przylocie – 40 EUR,

 X opłata za nadbagaż w trakcie lotów do i z Lukli (jest tam odgórny limit 

15 kg / 1 osoba, a każdy dodatkowy kilogram to ok. 1.5 EUR dopłaty),

 X prywatne wydatki (karta sim, internet, pralnia, alkohole, ładowanie 

baterii, woda butelkowana w trakcie trekkingu, prysznic w trakcie 

trekkingu, pamiątki itp.) – ok. 50-150 EUR, bo wszystko zależy od tego ile 

tych dodatkowych ekstra wydatków będziecie mieć, np. czy weźmiecie 

prysznic w trakcie treku 3 razy czy codziennie (każdy to ok. 3-5 EUR), czy 

kupicie na pamiątkę magnesik, czy oryginalny szal z wełny z jaka, 

 X napiwki dla przewodników i tragarzy – ok. 50-100 EUR (to jest napiwek, bo nasi 

tragarze, przewodnicy i wszyscy inni pracujący przy naszej wyprawie są opłacani 

w sposób uczciwy przez nas i nie pracują „tylko za napiwek” – aby to było jasne!),

 X ewentualny lot helikopterem w razie niepogody w Lukli i braku lotów 

rejsowych – ok. 200 EUR, ale w planie wyprawy jest możliwość wcześniejszego 

dotarcia do Lukli, aby w takiej sytuacji nie musieć na już decydować się na 

helikopter pod presją czasu, ale aby spokojnie móc przeczekać złą pogodę i 

poczekać na wznowienie lotów; dodatkowo mamy również możliwość lotu z 

innego lotniska w okolicach Lukli w cenie naszych standardowych biletów.



Terminy
grup otwartych w 2023 roku:

3.11.2023 - 25.11.2023



ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT: 

Whatsapp/Viber +995 593583596

e-mail: info@mountainfreaks.ge • facebook: Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency

 

mailto:info%40mountainfreaks.ge?subject=
https://www.facebook.com/mountainfreaksgeorgia/

