Trekking okolo Dhaulágirí
Na jeseň roku 2014 vyrazí slovensko-česká himalájska expedícia na siedmu najvyššiu horu
sveta Dhaulágirí. Cieľom je nie len vylezenie tohto 8167 metrov vysokého štítu, ale
predovšetkým jeho prvozjazd na lyžiach. Netreba teda zdôrazňovať, že v prípade úspechu
expedície pôjde minimálne v horolezeckých kruhoch o svetovú senzáciu a míľnik v histórii
výškového skialpinizmu.
Vám sa teraz ponúka jedinečná možnosť na tomto unikátnom projekte spolupracovať a
do istej miery sa ho zúčastniť!

Dhaulágirí

Ako? Každý sponzor, ktorý prispeje čiastkou 4000 Euro, dostane možnosť doprovodiť
,,svoju" expedíciu až do základného tábora pod Dhaulágirí a potom sa zúčastniť treku okolo
celej hory. To samozrejme už zdarma (a vrátane letenky!), v rámci onoho sponzorského daru.
K dispozícii bude mať všetok komfort, ako sú skúsení miestni trekoví sprievodcovia, horskí
nosiči a kuchár. Celá táto akcia bude pre sponzorov kompletne zaistená ,,na kľúč"
rovnakou agentúrou, ktorá bude zaisťovať logistiku zvyšku expedície.
Vo výsledku to pre Vás znamená, že 1500 Euro bude použitých priamo na zaplatenie výdajov
expedície, a to predovšetkým ako podpora špičkových mladých športovcov, ktorí tvoria jadro
expedície, avšak ešte nie sú schopní si celú expedíciu zafinancovať z vlastných zdrojov
(výdaje na celú expedíciu činia cca 6 500 Euro/osoba). A 2500 Euro bude použitých pre
zaplatenie Vašej vlastnej letenky a účasti na treku.

Hidden Valley

Termín: 9. 9. - 28. 9. 2014
Náročnosť: stačí priemerná zdatnosť rekreačne športujúceho človeka, samotný trek trvá
spravidla 17 dní vrátane niekoľkých odpočinkových dní
A čo vás presne čaká?
Trek okolo Dhaulághirí je výnimočný – pretína ohromujúce priesmyky, ponúka úchvatné
výhľady na osemtisícové vrcholy Annapurien, Dhaulágirí, Tukuche a na mnohé ďalšie
vysoké vrcholy. Trek čiastočne prechádza kaňonom Kali Gandaki, ktorý je považovaný za
najhlbší na Zemi. Prejdete typickými dedinami Gurungů a dalších etník typických pre túto
oblasť. Najvyšší položený nocľah v Hidden Valley (5050 m) je na mieste, ktoré zo všetkých
strán lemujú dychberúce výhľady – obzor lemuje Tukuche West, Dhaulághirí, Sita Chuchura
a Dhampus Peak. Dovidíte až do bájneho a mystického kráľovstva Mustangu a ochutnáte
najšťavnatejšie jablká na svete. Najvyšším bodom treku je French Pass, 5360 m.
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