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RODA-MONT
MONT i Torna a la UES

SKI TOUR A TERSKEI ALA TOO

MUNTANYES DEL TIEN SHAN - KIRGUISTAN
Properes dates programades:
Del 19 al 28 de gener de 2018
Del 9 al 18 de febrer de 2018
Del 9 al 18 de març de 2018
(consulteu-nos
nos altres dates de sortida:
sortida desembre, gener, febrer i fins al 24 de març)
Giroguies forma part de:

SKI TOUR A TERSKEI ALA TOO –MUNTANYES DEL TIEN SHAN - KIRGUISTAN
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Si t'agrada l'esquí de muntanya, les rutes verges,
verges combinar solitàries
pujades amb bons descensos de neu pols i vols veure la bellesa del
TienShan a l'hivern, llavors la següent proposta és per a tu.
Aire pur, esport i contacte amb la natura endinsat als paisatges
muntanyencs del TienShan. Travessar valls
vall en estat de la natura pur,
lluny de la civilització.. Gaudir durant l'ascens de les increïbles vistes
que ens envolten i del silenci aclaparador, per després gaudir d'uns
descensos excitants.
Què oferim? La combinació de pujades amb esquís o raquetes de neu
i el descens dell cim amb esquís o surf de neu. Els
E participants trien el
seu propi ritme. Durant la pujada gaudeixes dels paisatges dels bells
cims dels voltants. Una vegada dalt del cim sents una gran alegria,
has aconseguit l'objectiu, l'esforç ha valgut
va
la pena, les vistes
impressionants i ho pots compartir amb els teus companys. Temps
per recuperar forces i ens espera el desitjat descens. Hi ha diverses
vies que depenen del grau del pendent i el gruix de la neu.
Tenir molta experiència en esquí de muntanya
untanya no és imprescindible.
Cada dia amb pujades a noves muntanyes i nous descensos, ens
portaran noves i inoblidables sensacions!
sensacions

Itinerari previst:
Dia 1. Vol a Bixkek.
Dia 2. Bixkek - Vall de Karkarà.
Arribada a primera hora del matí a l'aeroport
internacional de Manàs. Trasllat a l'hotel de Bixkek per
descansar una estona. Després d'esmorzar trobada
amb el xofer i trasllat al campament base de Karkarà a
2.200 m. Passarem per la riba nord del llac IssykKul,
Issyk
segon per la seva grandària entre els llacs alpins del
món, després del Titicaca. El campament base de
Karkarà es troba a 88 km de Tyup i de la via principal
que porta de Bixkek a Karakol. Les zones per esquiar
tenen desnivells entre 300 i 750 metres, tant per a
professionals com per a principiants. La capa de neu
varia entre 60 i 120 centímetres.
Sopar a l'arribada al campament. Allotjament al campament de
Karkarà. (PC)
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Dia 3 al 8. Esquí per les muntanyes del Terskey Ala Too des del campament base de la Vall de Karkarà.
Farem diferents sortides per esquiar en llocs com el proper Charkudukpass, la vall de Tup, Tuzgorge i Urchashka.
Pujarem
ujarem desnivells diaris d'entre 300 i 800 metres. El que en vulgui fer més però no tindrà cap problema.
Allotjament al campament de Karkarà. (PC)
Dia 9. Vall de Karkarà - Bixkek.
Després de dinar farem el viatge de tornada a Bixkek per la via nord
del llac IssykKul.
Sopar de comiat. Allotjament en hotel. (PC)
Dia 10. Bixkek - Aeroport.
Trasllat a l'aeroport de Manàs, per agafar el vol de tornada.

Al nostre web trobareu més imatges de la zona i alguns vídeos d’altres esquí-tours.
esquí
Enllaç: http://www.giroguies.com/destins/asia/kirguistan/item/195-ski-tour-en-terskei-ala
http://www.giroguies.com/destins/asia/kirguistan/item/195
ala-too-kirguistan
En aquest article (en anglés) trobareu informació pràctica sobre el material necessari:
Enllaç: https://www.backcountry.com/explore/essentials-of-ski-touring
https://www.backcountry.com/explore/essentials

Charkuduk

Preus per persona:
Preu Socis/es UES, per a grup de 2 persones o més: 925 € p.p.
Preu No Socis/es UES per a grup de 2 persones o més:
m
960€.
Suplement habitació individual a l'hotel de Bixkek: 90 €. (s’ha
ha de demanar al fer la inscripció)
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Què inclou:

No inclou:

Serveis de guia i instructor d'esquí.
Allotjament en el campament de Karkarà en
cabanes equipades amb lliteres i calefacció (7 nits).
Les cabanes disposen de banys i dutxes amb
calefacció i aigua calenta.
Allotjament en hotel en hab. doble a Bishkek (2
nits).
Pensió completa: esmorzar, pícnic per les
excursions i sopar.
Moto de neu per transportar els esquiadors als
inicis de les rutes.
ís fronterer i taxes ecològiques.
Permís
Transports interiors especificats en el programa.

o
o
o
o
o

Vols.
Assegurança d'assistència i accidents.
Propines.
Begudes alcohòliques i refrescs.
Tot el no especificat a l'apartat "Què inclou".

A tenir en compte:
-

-

Al campament base de Karkarà trobarem cuina, menjador amb calefacció i llocs habilitats per a eixugar la roba. Les
bases compten amb motos de neu per al transport de càrrega i equipaments i també per al trasllat dels esquiadors en
cas necessari.
Cal portar equip d'esquí de muntanya o esquí alpí (més raquetes) o surf de neu (més raquetes).
raquetes)
És obligat portar una assegurança de viatge que cobreixi l’assistència en viatge, cobertura mèdica i hospitalària,
repatriació, etc. Si no en teniu us en podem fer una per aquests dies, consulteu.
És obligat portar una assegurança d’accidents tipus FEEC, CEC... que cobreixi l’esquí, (modalitat D de la FEEC).

Vols:
Del 19 al 28 de gener de 2018 – Vols des de 378€
3
(amb 20 Kg. d’equipatge + esquís).
Del 9 al 18 de febrer de 2018 - Vols des de 374€ (amb 20 Kg. d’equipatge + esquís).
Del 9 al 18 de març de 2018 – Vols des de 372€ (amb 20 Kg. d’equipatge + esquís).
També podeu comprar-vos
vos el bitllets d’avió
d
particularment.

(consulteu-nos
nos altres dates de sortida:: desembre, gener, febrer i fins al 24 de març)
març

