Nepālas Himalaju piedzīvojumu ekspedīcija
Gosaikunda + Helambu treki& Suriya peak

(Laurabina La 4610mvjl.& Suriya Peak 5145mvjl.) 7.04.– 24.04.2023

18 dienas/ 8 dalībnieki/ 1 pavadonis/ 1 Sherpa Gelbu

Kathmandu, Thulo Syabru, Gosaikunda, Laurabina La, Suriya Peak, Helambu, Kathmandu

Gosaikunda& Helambu treku
tehniskie parametri:
* Max augstums Laurabina La/
pāreja 4610 mvjl.
* Pēc izvēles uzkāpšana Suriya peak
5145 mvjl.
* Nakšņošana un ēšana tea

house&lodges

* Max nesamais svars līdz 8kg
* Treka ilgums 14 dienas
* Uzturēšanās Kathmandu ar
ielidošanu, izlidošanu 4 dienas
* Grupas lielums līdz 8 dalībniekiem
* Vīzas ilgums 30 dienas (tiek
kārtota pēc ielidošanas Kathmandu)

Langtang& Gosaikunda treku norise:
7.04. ielidojam Kathmandu/ Nepāla;
8.04. Kathmandu – atļaujas, stupas,
gatavošanās trekam, lekcija par AMS;
9.04. Dodamies ar vietējo sabiedrisko
autobusu uz Sano Bharko;
10.04.-21.04. Gosaikunda&Helambu
treks ar Laurabina La 4610 m. un
iespēja uzkāpt Suriya Peak 5145 m. (ja
veselības ļauj un dvēsele velk);
22., 23.04. Atpakaļ Kathmandu tempļi, šopings, kultūra un vietējās
noskaņas uzsūkšana;
24.04. Lidojums atpakaļ uz Latviju vai
arī paliec ilgāk Nepālā (vīza 30dienas
līdz 6.05.2023 ieskaitot)

* Ja tavs iekšējais Es sirds dziļumos vēlas nokļūt Nepālā un Tu nevari uz doto brīdi atbildēt kāpēc, tad dod viņam šo iespēju. Neliedz viņam piepildīt sapni
uz kuru Tev patreiz nav atbildes, kāpēc tas jādara. Viņam ir atbilde, bet lai Tu dabūtu šo atbildi, tev jātiek kalnos, jāsatiek savs Es.
Tevi mocīs jautājumi, kā bez manis visi iztiks veselu mēnesi? Pasaule tak apstāsies, darbi nenotiks, bērni netiks uz skolu, tuvinieki netiks galā ar mājas
darbiem, bet tici man visas lietas ritēs savu ceļu un nekas neapstāsies. Tāpat kā zeme griežas ap sauli, tāpat visas ikdienišķās lietas ritēs savu ceļu, kas
viņām jārit. Ļauj lietām notikt...
Valda mīlestība pret Nepālas kultūru, cilvēkiem un kalniem ir sirds atvērta. Un pateicoties tam Nepāla ir atvērta viņam, kas sniedz viņa ekspedīcijām citu
pievienoto vērtību. Es iepazinos ar tūristam nepieejamo Nepālas “smeķi”. Šīs sirds atvērtās grupas vakaru sarunas pie ugunskura Janu pakājē, sarunas
Himalaju kalnu ciemos pie pavarda tibetiešu virtuvē, ļāva ieskatīties dziļāk sevī, kam mēs neatrodam laika ikdienas skrējienā.
Nepālā iegūtā pieredze man atvēra acis, ka mums jācenšas būt šeit un tagad.
Agris Kalniņš, uzņēmuma K2 projekts vadītājs
Nepāla. Kanchenjungas piedzīvojumu ekspedīcija 2021/novembris

*Nepālas

Himalaju ekspedīcijas izmaksas = rēķins 1600 eiro no Sense of Team Adventure

Iekļauts - specifiskais inventārs (prīmuss, gāze, GPS iekārta), pavadonis, programmas rāmja turēšana, vietējo
apstākļu un kultūras ABC padomi, trekkinga atļaujas, vietējais Nepālas pavadonis, sabiedriskā autobusa vai
džipa izdevumi uz un no treka. Papildus – avio Rīga-Kathmandu-Rīga, ēšanas un dzīvošanas izmaksas trekā
un Kathmandu (20-25 eiro diena, tas atkarīgs no vēriena), VISA 50 eiro, individuālais transports,
apdrošināšana kalnu pārgājienam līdz 5200 mvjl. Viss kopā ap 2600-3200 eiro.

*Pirms ekspedīcijas Tu saņemsi – 1. detalizētu līdzi ņemamo lietu un inventāra sarakstu; 2. Sense of Team

atlaidi veikalos Virsotne -22% un Ceļotājs -25% inventāra iegādei. Pāris mēnešus pirms treka notiks grupas
tikšanās, lai dodoties piedzīvojumā, mēs jau pazītu viens otru un zinātu, ko vēlamies iegūt no tikšanās ar
Himalajiem!

*Mēs, Valdis Vanags un Sherpa Gelbu, būsim
Tavi pavadoņi pilsētā un kalnos. Vairāk par
Nepālu un mani www.nepalashimalaji.lv
Sazinies ar mani 29226470 vai
valdis.vanags@senseofteam.lv

*Sense of Team strādā ar piedzīvojumu terapijas pieeju, lai veicinātu individuālo izaugsmi un labjūtību. Mēs
esam Adventure Therapy Latvija domubiedru grupas dalīborganizācija. Tāpēc mūsu nolūks ir skaidri un
nepārprotami izrunāt piedzīvojumu ekspedīciju norisi ar dalībniekiem, lai izvairītos no pārpratumiem vai
pārsteigumiem ekspedīcijas norises laikā, tāpēc Tev ir jābūt gatavam:
# agri celties un vēlu iet gulēt, būt gataviem garām aktīvām dienām (līdz pat 8 stundām);
# ierobežotam komfortam – pa laikam iztikt bez siltas dušas, civilizētas tualetes un plašas ēdienu izvēles;
# nelietot alkohols trekinga laikā (arī alu);
# visu ko ienesīsi kalnos no civilizācijas, iznesīsi arī ārā uz civilizāciju;
# būsi gatavs dalīties ar personisko pieredzi (ja būsi gatavs) un uzzināt vairāk par sevi aktivitāšu laikā.

