40è. Viatge de natura i paisatge

SENDERISME AL KIRGUIZISTAN
Del 6 al 22 de juliol de 2019 (17 dies)

Bishek, Chon Kemim, Tash Rabat, Son Kul, Tamga, Djety Oguz, Altyn
Arashan, Cholpon Ate
Volem tornar a Àsia per descobrir un dels països on els seus habitants
conserven els seus paisatges i la seva natura.
I per descobrir el Kirguizistan, a l’Àsia Central, us proposem fer
senderisme per les seves valls on els boscos s’enjogassen amb els rius
alpins, les planures que no s’acaben mai, i els llacs de blaus intensos,
resseguint senders mil·lenaris de la ruta de la Seda i la ramaderia...
Informació del viatge
Som un grup de 24 persones, que s’ompliran per ordre d’inscripció i pagament de la reserva.
Preu per persona en habitació doble: Membres de Natura (i d’altres viatges nostres):
2.380€, Públic en general: 2.450 €.

Requeriments dels viatgers
Aquest viatge està pensat per persones que els hi agradi caminar i que tinguin un nivell mitjà
de preparació física per fer senderisme: Les caminades són: Ala-Archa (desnivell 10001500m, distància 4-8km), Chon-Kemin (desnivell 300-500m, distància 3-5km), Tash-Rabat
(sender), Pas Chatyr (4000m, 8-9 hores del sender, desnivell 1000-1200m, distància 13km),
Son-Kul (sender, desnivell 500-800m, distància 4-8km), Son-Kul – Tamga (desnivell 100300m, distància 2-3km), Tamga – Tamgaly-Tash (desnivell 200-500m, distància 5km), Tamga –
Barskoon (desnivell 900-1100m, distància 2-5km), Djety-Oguz (desnivell 600m, distància
4km), Altyn-Arashan (desnivell 1000-1500m, distància 15km).
L’allotjament és en hotels de 3*, turisme rural i iurtes kirguises (en aquest darrer cas les
habitacions seran de 5 persones). Possibilitat d’habitació individual amb suplement.

El preu inclou:
Viatge privat per a Natura amb 24 persones amb guia nadiu de parla espanyola.
Assegurança ERV Select (anul·lació, accidents…).
Vol i taxes a data d’avui.
Activitats incloses (passejada amb cavall a Chon Kemim, cetreria, muntatge
iurtes...).
Transfers Argentona-Aeroport de Barcelona-Argentona.
Allotjament en turisme rural, hotels i iurtes ). Generalment hi ha wifi. Tots els
menjars assenyalats a l'itinerari. Cada dia inclou generalment esmorzars, dinars i
sopars. 1l d’aigua per persona/dia.
Propines pel guia i pels conductors.
Web del viatge en català i guia de natura català i reunió preparatòria.
Transport en vehicles 4x4.
No inclou:
Begudes alcohòliques i no alcohòliques,
excepte l’aigua (1l/dia).
Serveis de bugaderia i altres no inclòs al
vostre itinerari.
Per la reserva cal:
1. Fer el pagament de la reserva:
Núm. Compte Federació ADF Maresme (indicant cognom+
Kirguizistan)
ES89 1465 0120 3819 0025 1462 (ING)
O bé a l’ Agropecuaria Argentona (Na Raquel), Cr. Gran, 44.

2. Enviar un correu electrònic amb els noms i cognoms a
naturamaresme@gmail.com, juntament amb una fotocòpia del passaport,
pàgina on hi ha la fotografia i el número).
Amb aquest pagament s’activarà l’assegurança per cada viatger.
Més informació: Tel. 629.040.295. Es farà una reunió amb les persones inscrites
per informar del viatge (itinerari...).
Si voleu fer el viatge no espereu a reservar... les places són limitades!

Amb la col·laboració
de la secció de natura del:

