
 

Med MRT til Nepal 2019 

Ultimate Everest Trek 

Gokyo - Ri, Cho - La, Kala Patthar og Everest Base - Camp.  

Turdato 10.04-30.04.2019 

 

Mt. Everest,  utsikt fra Kala Patthar. 

En krevende tur til Kala Patthar (5643 m) ved Everest BC som i tillegg inkluderer Gokyo Ri 

(5350 m) og Cho La-passet (5340 m). Turen byr på det ypperste av Everest-området og tar 21 

dager tur-retur Norge. Vi har to hele dager i eksotiske Kathmandu og 16 dager til fots i Everest 

området 

 

Bildet viser Gokyo og Dudh Pokhari sett fra Gokyo Ri. 

 



Vi starter med en dag sightseeing i eksotiske Kathmandu. Her besøker vi blant annet Durbar 
Square med sine fargerike templer og den 2000 år gamle Swayambunath. Dagen etter setter 
vi oss på flyet til Lukla, en spennende flytur hvor vi lander på en 600 meter lang flystripe lagt 
på et platå i fjellsiden utenfor den landsbyen. Vi bruker to dager opp til fargerike Namche 
Bazaar (3440 m), sherpaenes hovedstad. I Namche legger vi inn en hvile- og 
akklimatiseringsdag, går en runde over byen og besøker byens severdigheter. Deretter 
bruker vi fire dager på turen opp til Gokyo (4750 m). Gokyo ligger ved bredden av den 
turkise innsjøen Dudh Pokhara med utsikt mot Cho Oyu (8201 m). Fra Gokyo bestiger vi 
Gokyo Ri med fantastisk utsikt mot Cho Oyu og flere andre 8000 meter høye topper, Lhotse 
(8511 m), Makalu (8463 m) og Everest (8848 m). Turen videre går ned til Tauna (4600 m) 
hvor vi overnatter før en anstrengende tur over Cho La passet (5340 m) til Dzongla (4830 m). 
Vi kommer inn på normalruten til Everest BC nedenfor Lobuche (4910 m). Vi er nå i stor 
høyde og har derfor lagt inn to korte dagsetapper med overnatting i Lobuche og Gorak Shep. 
Vi går til Kala Patthar om ettermiddagen for å få solnedgangen over Everest. Vi skal også 
besøke Everest BC. Etter Kala Pattar følger vi normalruten nedover dalen med første 
overnatting i Dingboche. De fleste setter stor pris på å komme ned i lavlandet (4350 m) etter 
flere dager over 5000 m! Dagen etter fortsetter vi ned til Tengboche (3860 m). I Tengboche 
besøker vi det største buddhistklosteret i Khumbu-regionen. Tengboche ligger på en 
gresslette med fantastisk utsikt mot Ama Dablam (6856 m), Lhotse og Everest. Vi tilbringer 
en ny natt i Namche Bazaar før en lang etappe ned til Lukla der vi flyr tilbake til Kathmandu. 
 

Under følger turprogrammet Dag for dag, små endringer kan forekommer.  

 

Totalpris for turen er kr 33000,- 

Tillegg for evt. enkeltrom i Kathmandu er kr. 1100,- 

Depositum , gjelder flybilletter T/R Norge -Nepal, og i Nepal ,   kr. 11000,- 

Depositum er ikke refunderbart – husk gyldig avbestillingsforsikring ! 

Vi tar forbehold om prisendring pga av valutaendring. 

Inkludert i prisen er følgende: 

• Flybillett t/r Norge – Kathmandu 
• Flybillett t/r Kathmandu – Lukla 
• Tur ihht. programmet nedenfor 
• Overnatting i dobbeltrom med frokost i Kathmandu 
• Overnatting på to til flersengsrom på tehusene. 
• Alle avgifter til nasjonalparker 
• To norske guider 
• Guide og bærere fra Nepal 
• Transport t/r flyplassene 
• Sightseeing i Kathmandu 

Følgende er ikke inkludert i prisen: 

• Tips til guide og bærere 
• Lunsj og middag i Kathmandu 
• Lunsj og middag på fotturen, 15-20 USD per dag 
• Drikkevarer på fotturen 
• Private forsikringer og vaksinasjoner 
• Visumkostnader og flyplassavgifter 



  
 Turlederene i Everest Base –Camp 

 

Detaljprogram 10-04-2019 til 30-04-19 
 

Dag Program  

10.04 Avreise  
Oslo – Katmandu. Avreise fra Oslo 17:55 med ankomst Katmandu kl 11:00 dagen etter.  

11.04 Ankomst Kathmandu. Transfer til hotell Samsara Resort i Kathmandu sentrum. Resten av 

dagen fri.  

12.04 Kathmandu - sightseeing og eventuelle innkjøp. Om formiddagen drar vi på sightseeing i 

Kathmandu med engelsktalende guide. Vi besøker Durbar Square med sine fargerike templer, 

den 2000 år gamle Swayambunath stupa (monkey temple), Boudhnath og Pashupatinath som 

er det mest berømte av Nepals templer. På ettermiddagen blir det tid til å utforske byen på 

egenhånd eller gjøre innkjøp for fotturen.  

13.04 Flott flytur  
Kathmandu – Lukla (2800 m) – Phakding (2800 m)/ Jorsale (2850 m). Fly til Lukla. Den 
spektakulære flyturen tar 45 min og vi lander på en 600 meter lang rullebane plassert på et 
platå over Dhude Khosi-elven. Etter lunsj går vi til Phakding eller inn til Jorsale, avhenger av 
hvilken flygning vi kommer med fra Kathmandu. Kommer vi helt til Jorsale blir det en litt 
kortere etappe dagen etter. 

 

14.04 

Namche Bazaar  
Phakding/ Jorsale – Namche Bazaar (3440 m). Vi passerer små landsbyer og skog av 

rododendron og gran og ankommer Monjo (2800 m) etter et par timer. Monjo er inngangen 

til Sagarmatha National park og vi må registreres og vise fram Park Permit. Deretter passerer 

vi Jorsale (2850 m) før vi krysser Dudhe Kosi på en meget luftig hengebro før vi starter 

stigningen opp mot Namche Bazaar, 5-6 timer 

15.04 
Akklimatiseringsdag  
Akklimatiseringsdag i Namche, sherpaenes hovedstad. Vi utforsker den fargerike byen og den 

største høyfjells bazaaren i Nepal. På programmet står også et besøk i museum og 



Sagarmatha Nationalpark Center med flott utsikt mot Everest og Tengboche. 

Akklimatiseringstur på ettermiddagen. 

  

16.04 

Khumjung  
Namche – Khumjung (3790 m). En kort dag opp til Khumjung (3790 m) hvor vi får utrolig utsikt 

mot Ama Dablam og Thamserku. Vi besøker Khumjung Gompa. (Her oppbevares det en 

hodeskalle som etter sigende kommer fra en Yeti, hodeskallen har blitt analysert i USA og de 

antydet at den kanskje stammet fra en hjort.) Enkelte Everest-ekspedisjoner stopper i dette 

klosteret før de starter klatringen. Tenzing Norgay utførte dette ritualet før han besteg 

Everest med Hillary i 1953.  

17.04 

Gokyo-dalen 
Khumjung – Dole (4040 m). Vi går opp en sidedal mot Gokyo og passerer Mong (3970 m) før vi 

går ned til bredden av Dudh Kosi på 3500 meters høyde. Stien klatrer videre opp til Dole hvor 

vi overnatter. Utsikten domineres av Tawachee (6542 m).  

Akklimatiseringstur om ettermiddagen 

18.04 

Gokyo-dalen 
Dole – Machhermo (4410 m). Vi fortsetter oppover dalen mot Cho Oyu (8201 m), verdens 

sjette høyeste fjell. Vi passerer flere kharkas, gressletter, der sherpaene finner beitemark for 

jakflokkene sine.  Akklimatiseringstur om ettermiddagen. 

19.04 Gokyo  
Machhermo – Gokyo (4750 m). Vi fortsetter innover dalen som domineres av den enorme 

sydveggen av Cho Oyu. Vi klatrer opp endemorenen til Ngozumpa-breen og kommer opp til 

den første av sjøene som ligger ved Gokyo. Vi passerer Longpova-sjøen (4690 m) og kommer 

fram til Gokyo, ved bredden av Dudh Pokhari, den største av de tre Gokyo-sjøene.  

Akklimatiseringstur om ettermiddagen. 

20.04 Fantastisk utsikt  
Gokyo Ri (5350 m). Vi står opp tidlig for å bestige Gokyo Ri. Vi bruker to-tre timer opp og blir 

belønnet med en utrolig utsikt. Panoramaet består blant annet av Cho Oyu, Gyachung, Kang, 

Everest, Lhotse, Makalu, Cholatse og Tawachee. Under oss ligger de turkise innsjøene ved 

Gokyo. Vi går ned til Tauna om ettermiddagen.  

21.04 Cho La  
Tauna – Cho La (5340 m) – Dzongla (4830 m). Vi følger en dal østover fra Tauna og bruker ca. 

tre timer i enkelt terreng før vi starter klatringen opp til Cho La. Stien går opp en bratt 

fjellside, omlag 300 høydemeter, og kommer opp på en bre som vi følger et par kilometer før 

vi begynner nedstigningen til Dzongla. På vei ned går vi rett mot Lhotse-veggen og Ama 

Dablam. Hele turen tar rundt åtte timer. Vi har hatt to harde dager på rad nå så vi legger inn 

korte etapper de par neste dagene.  

  



 

22.04 Rolig dag  
Dzongla – Lobuche (4930 m). Enkel dag på gode stier og vi bruker ca. tre timer opp til 
Lobuche. Vi kommer inn på normalruten til Everest BC ovenfor Dughla og omgivelsene er 
overveldende. Vi ser blant andre Nuptse, Lhotse-veggen, Ama Dablam og Pumori. Hvis vi får 
plass tar vi inn på komfortable Eco Lodge i Lobuche, holder høy standard med blant annet dusj 
og dobbeltrom. (mange av tehusene i Lobuche har sovesaler). 

23.04 Kala Pattar  
Lobuche – Gorak Shep (5160 m). Avreisetidspunkt avtales med guiden. Mulig å slappe av på 

formiddagen og spise lunsj før vi går opp til Gorak Shep. Ønsker dere å rusle av gårde allerede 

etter frokost er det selvsagt også mulig. Omgivelsene er fantastiske med Everest og Nuptse 

mot nord og Pumori mot vest. Vi overnatter på et av tehusene i Gorak Shep. Hvis været er bra 

kan de som ønsker ta den to-tre timer lange turen opp til Kala Pattar (5600 m). Utsikten mot 

Everest er uten sammenlikning best ved solnedgang hvis været er klart.  

24.04 Everest Basecamp!  
Gorak Shep – Everest Basecamp (5300 m) – Gorak Shep – Dingboche (4350 m). Om morgenen 
går vi inn til Everest Basecamp, med retur ned dalen til Dingboche (4350 m). På høsten er det 
liten, eller vanligvis ingen aktivitet i Everest BC da de aller fleste ekspedisjonene er om våren. 
Derfor vil de fleste prioritere Kala Pattar på denne tiden av året. På våren er det en liten by 
der inne med masse aktivitet oppe på Everest og da er dette et meget interessant besøk.  

25.04 Grønne gressletter  
Dingboche – Tengboche (3867 m). Vi fortsetter nedover dalen og er framme i Tengboche til 

middag. Fra Tengboches grønne gressletter har vi fantastisk utsikt mot Ama Dablam og 

Everest. Vi har også satt av tid til et besøk i Tengboche Monestary, det viktigste klosteret i 

Khumbu.  

26.04 Tilbake i Namche  
Tengboche – Namche Bazaar. Vi går ned en bratt fjellside til Dudh Kosi og krysser elven på 

3250 meters høyde. Fra elven er det en bratt stigning til Namche, fem timer.  

27.04 Lang dag til Lukla  
Namche Bazaar – Lukla. Dette er en lang dagstur nedover langs Dudh Kosi til flyplassen i Lukla.  

28.04 Fly Lukla - Kathmandu om morgenen.  

29.04 Eget opplegg  
Kathmandu. Sightseeing og handling i denne spennende byen, Nepals hovedstad, med nesten 

én million innbyggere. Evt. reserve dag i tilfelle dårlig vær. 

30.04 Hjemreise. 

Avreise fra Kathmandu kl 07:35 med ankomst Oslo kl 16:55 samme dag  

 
PRAKTISKE RÅD OG HUSKELISTE  Fra Operatør. 
Før avreise fra Norge  
 
Sesong  
Det er i all hovedsak to sesonger i Nepal, på våren og på høsten. På våren blomstrer rododendronen 

og det er litt mer folk i fjellet med høysesong for ekspedisjoner på Mount Everest.  

Bagasje  
Hver deltaker kan ta med 14 kilo i bag eller sekk som gis til bærerne i fjellet. Hver deltaker deler en 

bærer. Hver bærer tar normalt 28-30 kilo.  

På flyet er det som regel ett innsjekket kolli på mellom 20 og 23 kilo inkludert, dette avhenger av 

hvilke billetter som er tilgjengelige. Dere får tilsendt flybillettene ca. to uker før avreise. 



Reiseforsikring  
Alle må ha gyldig reiseforsikring for turen. Hver enkel må dobbeltsjekke med forsikringsselskapet at 

de er forsikret i hele turens lengde og at forsikringen også dekker de høydene vi skal opp på, vanlig 

reiseforsikring dekker ofte ikke høyder over 4000 meter. Sjekk om forsikringen dekker eventuell 

evakuering med helikopter. 

Vaksinasjoner etc.  
Alle må kontakte fastlege eller det lokale vaksinasjonskontoret i forkant av turen.  
Se tilsendt Vaksineark og Helseattest. 
 
Du bør undersøkes av lege og tannlege før du drar.  
 
Dere fyller drikkeflaskene med kokt vann på te-husene eller drikker vann, brus eller øl på flaske. Dere 
må ikke drikke vann fra spring eller bekk noe sted i Nepal og hold munnen lukket under dusjing!  
 
Strøm  
I Nepal er det 230 V, 50 Hz, det brukes stort sett to forskjellige stikkontakter, den normale ikke 
jordede med to runde plugger som vi ofte bruker i Norge, og en jordet indisk utgave med tre runde 
plugger. Selv i hovedstaden er strømnettet noe ustabilt. I fjellet kan vi fra tid til annen få mulighet til 
å lade utstyr, men vi anbefaler likevel for å være på den sikre siden at dere sørger for å lade alt 
nødvendig utstyr i Kathmandu og tar med rikelig med batteri for oppholdet i fjellet.  
 
Penger  
Som et utgangspunkt bør dere ta med minimum 250 -300 USD, selvsagt avhengig av hvor mye dere 
har tenkt å bruke. Man trenger penger til å kjøpe suvenirer, drikkevarer, lunsj og middag i 
Kathmandu og i fjellet. Dere kan betale med kredittkort i butikkene og på hotellet.  
På fjellturen er det best å bruke lokal valuta.  USD kan veksels i Kathmandu, og vi kan også ta ut lokal 
valuta i minibankene. 
Det er mulig å veksle penger i fjellet, men til litt dårligere kurs enn i Kathmandu. 

 
I Kathmandu  
Dere vil bo på et bra tre stjerners hotell i Thamel. Området har fantastiske muligheter for shopping 

og gode restauranter. Det er sikkert å spise på de aller fleste restaurantene i Thamel, men vi 

anbefaler at dere ikke foretar de helt store kulinariske utskeielsene før dere har vært oppe i fjellet. 

Norske mager trenger litt tid på å venne seg til ny bakterieflora og det lønner seg å starte litt 

forsiktig. Brød, kjeks og chapati er trygt å spise. Viktig tips: Ikke spis middagsmat som ikke er 

skikkelig varm! Melk til f.eks. frokostblanding må også være kokt og varm. 

Ankomst  
På flyplassen fyller dere ut skjema og betaler for visum med USD. Dere trenger 30-dagers «single 

entry»-visum som per i dag koster 40 USD. Husk på å ta med et passfoto som leveres sammen med 

visumskjemaet. Det er også mulig å registrere visuminformasjon på Internett, og vi vil komme tilbake 

til dette før avreise. Etter toll-kontrollen vil dere vil bli hentet av en representant fra vår operatør i 

Kathmandu. Tilstanden på og utenfor flyplassen kan ofte oppleves kaotisk dersom det er første 

gangen du er i Nepal. Folk står i kø for å hjelpe deg med bæring av bagasje og så videre. Om dere 

ønsker hjelp kan det være greit å ha en dollarseddel eller to i lommen. Om dere ikke ønsker hjelp 

anbefaler vi at dere avviser dem på en høflig men bestemt måte. 

Siste innkjøp  
Innkjøp av sjokolade og annen snacks, saftpulver til å sette smak på vannet etc. kan handles i 
Kathmandu. Det er også mange bra kart over Everest-området å få kjøpt, og flere bra bokhandlere 
ikke langt fra hotellet.  
 
På turen  
 
En vanlig dag  
Vi starter som regel dagen med frokost ca. 07:00, én time senere starter vi å gå. Vi stopper for å få 

noe å drikke etter behov på te-husene vi passerer. Mellom 11-12:00 stopper vi for lunsj i en dryg 



time. Avhengig av tempo og lengde på dagens etappe går vi 2-4 timer etter lunsj og er framme 

mellom 15-16:00. På ettermiddagen har vi tid til en vask med varmt vann eller en dusj der dette er 

tilgjengelig, og til å se oss omkring før middag ca. klokka 18:00. Det anbefales at dere tar en 

akklimatiseringstur 2-300 meter høyere enn landsbyen vi overnatter i. Middag spises i restauranten 

hvor vi overnatter. Alle disse har en bra meny vi kan velge fra. Etter en dag til fots blir det ofte ikke de 

store utskeielsene om kvelden og de fleste er i seng før 21:00. 

Telefon og Internett  
Det er mulig å ringe til Norge fra de fleste stedene i fjellet. Det bygges i disse dager ut betydelig 
mobildekning i dette området. Det kan muligens lønne seg å kjøpe lokale kontantkort om man skal 
bruke det mobile nettet til surfing på Internett. I Namche er det også internettkafe. I tillegg har en 
del te-hus nå tilgjengelig wi-fi. Som regel koster det noen kroner per time.  
(Noe usikkert om mobildekningen er tilbake der den var før jordskjelvet våren 2015. Kan avklares 
med guide i Kathmandu.)  
 
Hygiene  
Ha med håndrens i dagstursekken så dere kan vaske hendene etter toalettbesøk og før måltider. 
Dere må kun drikke kokt vann eller vann, brus og øl fra forseglede flasker. Hvis kokt vann ikke er 
tilgjengelig må vannet behandles med rensetabletter.  
Ikke del drikkeflasker – da vil vi unngå at eventuell smitte sprer seg i gruppen. Dere må som sagt ikke 
drikke vann fra spring eller bekk noe sted i Nepal og hold munnen igjen når du dusjer!  
 
Mat og drikke  
På alle te-husene vil dere kunne velge hva dere ønsker fra en omfattende meny.  
Frokost: Omelett med tibetansk brød eller chapati, pannekaker med honning og grøt.  
Lunsj og middag: Forskjellige supper, Dhal Bat, nasjonalretten i Nepal – ris med grønnsaker og saus av 
linser, omelett med tibetansk brød eller chapati, stekt ris med grønnsaker, kokte poteter med smør, 
pastaretter m.m.  
Det er ekstremt viktig å få i seg nok væske i løpet av dagen. Det er lange dager med aktivitet i sol og 
varme. I tillegg krever akklimatiseringen mye av kroppen og det er viktig å fylle på med vann eller 
annen væske gjennom hele dagen. Flere liter mer enn det som er vanlig i lavlandet.  
(På turen vil det være rikt utvalg av mat hele veien. Cola, øl, sjokolade, kjeks osv. vil være tilgjengelig 
med jevne mellomrom på det meste av turen så det er ikke nødvendig å ta med noe fra Kathmandu. 
Dere kan imidlertid spare penger på å kjøpe inn sjokolade og annen snacks i Kathmandu eller på 
markedet i Namche.)  
 
 
Høydesyke  
Det er lite sannsynlig at dere vil få alvorlige problemer med høyden. Alle vil imidlertid føle ubehag 
når dere kommer over 3000 meter. Dette ubehaget kan arte seg som følger:  
• • Kortpustet  

• • Høy puls  

• • Hodepine  

• • Slapphet, som ved influensa  

• • Sover dårlig, våkner og føler at en ikke får puste – dette er ikke farlig men meget 
ubehagelig Disse symptomene går vanligvis over etter kort tid i ny høyde, men dere kan få igjen 
symptomene når dere går høyere. Følgende kan gjøres for å redusere ubehaget:  
• • Gå rolig, forsøk å holde pulsen nede gjennom dagen, slik får kroppen mer overskudd til å 
hanskes med akklimatiseringen  

• • Pust mye, noen blir kvitt hodepine ved å puste dypt med høy frekvens  

• • Drikk mye, men ikke for mye alkoholholdig og ikke for mye kaffe da det er vanndrivende  

• • Ta en tur 2-300 meter høyere enn hytten dere skal overnatte i før middag. Det er alltid en 
fordel å sove litt lavere enn høyeste punkt for hver dagsetappe  
 
Hvis hodepinen vedvarer kan dere ta en hodepinetablett eller en Diamox. Hvis dere får kraftig 
hodepine, ekstrem tretthet, opphovning av hender og ansikt og, noen ganger, vedvarende tørr hoste, 
kan det tyde på høydesyke og dere må vurdere å gå ned 3-400 høydemeter eller mer.  



På toppdagen, Kala Pattar, må dere være forberedt på å føle en god del mer ubehag, men siden vi vil 
returnere til lavere høyde i løpet av få timer kan dere presse noe hardere enn vanlig.  
Guiden vil kunne gjenkjenne alvorlige symptomer og det vil i tillegg være medisinsk personell 

tilgjengelig i Namche og Pheriche. 

Evakuering  
De siste sesongene har vi registrert en litt uheldig trend i Khumbu-dalen. Antall evakueringer med 
helikopter har eksplodert. Både fjellturister og guider har til en vissgrad utnyttet dette og basert 
evakuering fra fjellet på helikoptertransport. Dette er et program som i utgangspunktet skal ha god 
tid til akklimatisering og de aller fleste vil ikke få store problemer med høyden, men situasjoner kan 
oppstå og eventuell annen sykdom vil kunne påvirke akklimatiseringen. Vi anbefaler på det sterkeste 
at dere tar ut nok margin til at dere unngår å bli avhengig av helikopterevakuering. Er været dårlig og 
forholdene for flygning ikke til stedet vil evakuering ta vesentlig lenger tid og det å presse for langt vil 
kunne ende i en veldig alvorlig og farlig situasjon.  
Merk: Er situasjonen først blitt alvorlig eller det oppstår skader eller liknende skal vi selvfølgelig 

bruke helikopterevakuering for det det er verdt på lik linje med alle andre. Det er greit å få avklart 

forsikringsselskapets rutiner i forbindelse med helikopterevakuering før avreise fra Norge. 

 

Tips  
Det er vanlig å tipse guider og bærere i fjellet. Regn med ca  70 USD til dette. 

Regn også med litt tips til hotellet og bærere / rombetjening på hotellet. 

Mer om dette på infomøtet. 

 

Utstyr 

Dere må være forberedt på kaldt vær med snø og temperaturer ned mot – 10o  C med vind oppe i 

høyden. Hvis det er klart vær, pleier det å bli behagelig varmt når solen kommer opp og det vil være 

mulig å gå i T-skjorte og shorts om dagen i de lavere liggende områdene.  

Det er mest praktisk hvis dere pakker alt utstyret i en dufflebag, brukbare bager kan kjøpes meget 
billig i Kathmandu. Bærerne benytter vanligvis ikke bæresystemet på våre ryggsekker men bærer 
sekker og bager med et bånd rundt pannen. Hvis dere ikke har store nok bager kan dere benytte 
ryggsekk. Hvis bagen eller sekken ikke er vanntett, bør dere pakke innholdet i vanntette pakksekker 
eller plastsekker.  
Fra tid til annen kan innsjekket bagasje ankomme flyplassen i Kathmandu forsinket, dette er i 
utgangspunktet uproblematisk da det meste av utstyr kan skaffes til veie inne i byen, men det kan 
være lurt å ta med de inngåtte fjellskoene som håndbagasje på flyet. Det kan også være greit å på 
forhånd få bekreftet at reiseforsikringen dekker eventuelle innkjøp i en slik situasjon.  
 

Utstyr som ikke skal brukes på fjellet kan legges igjen på hotellet i Kathmandu. 

 

 

Se for øvrig tilsendt Utstyrsliste 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kart 

 

Detaljerte kart fås kjøpt i Kathmandu 


