Nevado Pisco (5753m) hegymászó túra
Andok – Perui utazás
1. nap: HUARAZ – LLANGANUCO-VÖLGY –
CEBOLLAPAMPA (3850 M) – PISCO ALAPTÁBOR
(4650 M)
Távolság: 6 km, szint: fel: 800 m
Menetidő: 2-3 óra
Környezet: magashegyi
Elhagyjuk Huarazt és észak felé haladunk. Yungaytól
a Llanganuco egyik kanyonjában megyünk tovább,
ahonnan megcsodálhatjuk a Huascarán északi és
a Huandoy déli oldalát, de a csodálatos, türkizkék
színű Chinancocha és Orconcocha tavakat is. A busz
Cebollapampánál tesz le minket (3850 m), innen
indulunk a Pisco Oeste alaptáborába. Felszerelésünket
teherhordó szamarak viszik. Körülbelül 3 óra alatt
elérjük a menedékházat (4600 m), megvacsorázunk és
lepihenünk. (szállás: menedékház, ellátás: reggeli, ebéd,
vacsora)

gleccserszakadékon áthatolva jutunk el a csúcsra (5752 m),
ahonnan fantasztikus panorámában gyönyörködhetünk:
a Huandoys, az Alpamayo (amit sokan a világ legszebb
hegyének tartanak), az Artesonraju, a Garcilazo Pyramid, a
mítikus Chacraraju, a Huascarans, és a lenyűgöző, piramis
alakú Chopicalqui ott magasodik előttünk. Sok hegymászó
szerint a Pisco csúcsán állni olyan, mintha az ember a világ
tetejéről nézne le és ennél szebb panorámában sehol nem
gyönyörködhetünk! Ezután leereszkedünk a felső táborba,
összepakolunk és visszatérünk az alaptáborba.
Vissza gyalogolunk a Cebollapampa táborba, majd
felszállunk a ránk várakozó minibuszra és Huarazba
utazunk. Este indulunk Limába, a már ismerős éjszakai
turista busszal. Másnap, a kora reggeli órákban érkezünk
meg a fővárosba. Megpihenünk egy hotelben, majd a
délutáni órákban a nemzetközi repülőtérről megkezdjük
Európa felé tartó utazásunkat. (szállás: hotel, ellátás:
reggeli)

2. nap: PISCO ALAPTÁBOR (4650 M) – MORENATÁBOR (4900 M)
Távolság: 4 km, szint: fel: 300 m
Menetidő: 3 óra
Környezet: magashegyi
Reggeli után a teherhordóink segítségével felpakolunk
és felmászunk a Pisco Oeste felső táborába (4956 m).
Először egy morénát mászunk meg, majd egy sziklás
gleccseren át érjük el a másik oldalon húzódó morénát.
Innen egy meredek ösvény vezet el egy kicsiny, homokos
platóhoz, ahol az éjszakát töltjük majd. (szállás: sátor,
ellátás: reggeli, ebéd, vacsora)

AZ UTAZÁS ÁRA TARTALMAZZA
• 1 éjszaka szállást egy menedékházban
• 1 éjszaka szállást bérelt sátorban
• a hegymászó túra alatt teljes ellátást (reggeli, ebéd,
vacsora)
• a Cordilerra Blanca Nemzeti Park belépőt
• a mászóengedély árát
• a kempingfelszerelés bérleti díját
• a magashegyi túravezetők, segítők és teherhordó
öszvérek munkadíját

3. nap: MORENA-TÁBOR (4900 M) – PISCO OEST (5752
M) – MORENA-TÁBOR (4900 M) – HUARAZ
Távolság: 12 km, szint: fel: 850 m, le: 1200 m
Menetidő: fel 3-5 óra, le: 4-5 óra
Környezet: magashegyi
Hajnali 2-kor kezdjük el megmászni a Pisco Oestét.
Sziklatáblákon át jutunk el a gleccser lábához (5124
m), ahonnan enyhén emelkedő hómezőkön keresztül
érjük el a Huandoy Oeste és a Pisco Oeste közti nyerget
(5334 m). A délnyugati gerinc bal oldalán haladunk,
mígnem egy meredek kaptatóhoz nem érünk (50 méter,
50°). Miután átjutottunk ezen az akadályon a gleccser
kiszélesedik és megszűnik az emelkedés is. Több

A PROGRAM ÁRA NEM TARTALMAZZA
• a technikai felszerelések bérleti díját: 100 USD
• a programban nem szereplő étkezéseket és az
italfogyasztást
• a Lima - Huaraz - Lima turista buszjegy árát
• a hotel nappali használatának díját Limában
• a nemzetközi repülőjegyek és illeték árát
• a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást
• a borravalókat: 100 USD / résztvevő

BALESET- ÉS POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
• felhívjuk figyelmedet, hogy az utazáson való
részvétel feltétele, hogy rendelkezz baleset- és
poggyászbiztosítással, valamint extrém sportbiztosítással
• a
program
sajátosságainak
legmegfelelőbb
ajánlatáért fordulj irodánk munkatársához
FIZETÉSI FELTÉTELEK
• A PROGRAM ÁRA: 600 USD-tól
• Előleg: jelentkezéskor fizetendő, a részvételi díj 40
%-a (240 USD)
• Hátralék: az utazás megkezdése előtt 35 nappal
fizetendő, a részvételi díj 60% -a (360 USD)
ÚTLEMONDÁSI ÉS ÁTJELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Az utazás megkezdéséhez képest 60 napon túli
útlemondás vagy átjelentkezés esetén irodánk minden
esetben levon 20 USD kezelési költséget. Másik útra
átjelentkezni az utazás megkezdését megelőző 61.
napig lehet.
A 60 napon belüli útlemondás esten az alábbi költség
kerül levonásra:
• a 60-36. napok közt a részvételi díj 10%-a,
• a 35-21. napok közt a teljes díj 40%-a,
• 20-11. napig a teljes díj 75%-a,
• 10 napon belül illetve az utazáson meg nem jelenés
esetén a teljes díj 100%-a.
AJÁNLOTTÉLETKOR
• 25–60 év
KIZÁRÓ OKOK
A szív- és érrendszeri problémák, keringési panaszok,
cukorbetegség, súlyos látászavar, valamint a testi
fogyatékosság kizáró okot jelentenek a túrán való
részvételről.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
A jelentkezéshez
minimum 4000 méter magas
hegycsúcsokra vezető túrák sikeres teljesítése, valamint
túravezetőnkkel való egyeztetés szükséges.

A HEGYMÁSZÁS NEHÉZSÉGE
A Pisco a könnyebben megmászható hegyek közé tartozik,
a magaslati levegő és a meredek, havas lejtők rejtegetnek
némi kihívást. A mászást megelőző Cordillera Huayhuash
gyalogtúra végigjárása a mászás előtt sokat segít az
expedíció sikeres teljesítésében.
TÚRASZERVEZÉS
A program lebonyolítása helyi partner iroda bevonásával
zajlik. Kiválóan képzett, tapasztalt magashegyi vezetőkkel
dolgozunk, olyanokkal, akik szakmájuk mestereinek
számítanak.
TEHERHORDÓK
Felszerelésünket szamarakkal juttatjuk el az alaptáborba,
a Morena-táborig és vissza teherhordók segítenek a
sátrak, az étel és a mászókötelek cipelésében, de a saját,
személyes holminkat nekünk kell vinni hátizsákunkban.
BÉRELT FELSZERELÉS
A szükséges technikai felszereléseket – melyek bérleti
díját a program ára nem tartalmazza – Huaraz-ban tudjuk
kibérelni: 100 USD/ 43nap:
• 1 db hegymászósisak,
• 1 db beülő,
• 1 pár hágóvas,
• 1 db túracsákány,
• 1 db HMS karabiner,
• 2 db csavaros karabiner,
•
2 db sima karabiner,
• 2 db expressz,
• 1 db 60 cm-es varrott heveder,
• 2 db 120 cm-es varrott heveder,
•
1 db biztosító eszköz

SZEMÉLYES FELSZERELÉSEK
• bakancs (legalább „C” merevségű talppal),
•
gyorsan száradó aláöltözetek,
•
meleg kabát (pehely),
•
szél- és vízálló ruházat,
• 2 pár kesztyű,
• kamásli (lábszár védő),
• 40-60 literes hátizsák,
• 3 évszakos hálózsák
• síszemüveg,
• napszemüveg (gleccserszemüveg),
• szélálló sapka és símaszk,
• fejlámpa, kulacs, naptej
IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK
Magas hegyen az időjárás egy pillanat alatt változhat
meg, a kellemes napsütésből akár havazásba, úgyhogy
készülj fel minden eshetőségre! Alaposan készítsd
elő túrafelszerelésed; meleg, réteges, professzionális
túraöltözetet.
CSÚCSTÁMADÁS
Alaposan készítsd elő túrafelszerelésed; meleg, réteges
öltözetet. 6000 méter magasságban kifejezetten fázni
fogunk, melyhez nagyban hozzájárul a fizikai kimerültség
is.
Ne feledkezz meg a fejlámpába és a fényképezőgépbe
való tartalék elemekről és akkumulátorokról sem. Hogy
ne fagyjon meg az innivalód, célszerű egy részét hőtartó
termoszban tárolni. Az alaptáborban igyekezz kora este
hálózsákba bújni és pihenni néhány órát!
TÚRAFELSZERELÉS
• a szükséges túrafelszerelések pontos listáját
jelentkezéskor elküldjük neked
• ha segítségre van szükséged a megfelelő
túrafelszerelések
összeállításában,
fordulj
túravezetőnkhöz, szívesen áll rendelkezésedre
• utazóink 10% kedvezménnyel vásárolhatják meg
túrafelszerelésüket a Tengerszem túraboltban
• a kedvezményre jogosító online kupont az utazási
szerződésel küldjük el, emailen
KEMPINGFELSZERELÉS
A magashegyi sátrakat és matracokat partner cégünk
biztosítja számunkra, ennek bérleti díját a program ára
tartalmazza.

VALUTA, KÖLTŐPÉNZ
• ajánlott költőpénz: 50 USD + borravalók
JELENTKEZÉS
A jelentkezéshez
minimum 4000 méter magas
hegycsúcsokra vezető túrák sikeres teljesítése, valamint
túravezetőnkkel való egyeztetés szükséges.
Mielőtt jelentkeznél egy utazásra, kérjük olvasd el az
Általános Szerződési feltételeket az oldal alján.Gyorsan
és egyszerűen jelentkezhetsz az utazásra, ha az oldal
tetején lévő „Jelentkezem!” gombra kattintasz és
kitöltöd az online űrlapot.
Útitársad nevében is jelentkezhetsz. Ehhez nem kell
mást tenned, mint megadni a nevét, az e-mail címét
és a telefonszámát.A jelentkezés sikeres elküldése
után kapsz egy automatikus válasz e-mailt irodánktól.
Amennyiben nem kapod meg ezt az e-mailt, kérjük, vedd
fel velünk a kapcsolatot az info@pachamama.hu címen.
Az utazás árának előlege jelentkezéskor fizetendő, banki
átutalással.Felhívjuk figyelmedet, hogy jelentkezésed
az előleg bankszámlánkra való beérkezésekor hivatalos.
A visszaigazolást és a számlát online küldjük el a
jelentkezési lapon megadott e-mail címre.
BANKSZÁMLASZÁMOK
• Bank címe: WestEnd City Center. 1062 Budapest,
Váci út 1-3.
• HUF Számlaszám: MKB Bank HU22 1030 0002 1065
3749 4902 0017
• USD Számlaszám: MKB Bank HU79 1030 0002 1065
3749 4012 0017
• SWIFT: MKKBHUHB

