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Nyugat-Himalája trekking Manaliból – Kis-Tibetbe
Himácsal Prades

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

ÉGHAJLAT, IDŐJÁRÁS: A Himalája déli oldala a nyári hónapokban a nyári monszun hatása alatt van. A
mindennapos esők jellemzik ilyenkor az időjárást. Nem feltétlenül kell napi 24 órás esőre gondolnod, de
azért egészen biztosan minden nap találkozunk egy kiadós záporral. A nyári esőzés egészen elviselhetővé
teszi a forró trópusi klímát. Sajnos, az utóbbi években a monszuneső mennyisége (a napi csapadékátlag)
egyre kiszámíthatatlanabbá vált. Néhány évente a monszun szinte teljesen elmarad, a helyi lakosság
legnagyobb bánatára, néha pedig minden képzeletet felülmúlva, hatalmas erővel szakad az eső. Bárhogyan is
alakul az időjárás, Manalit elhagyva a Rothang-hágótól északra mindenképpen száraz területen haladunk,
ugyanis a Himalája fővonulata áthatolhatatlan falként akadályozza meg a monszunesők betörését.

Akárhogy is alakul idén a monszun, a szélsőséges időjárási helyzetekre mindenképpen alaposan fel kell
készülnöd! A túra elején még igazán meleg lesz, (25-30°C), később ez fokozatosan csökken, míg 4.000
méter fölött már akár éjszakai fagyokra is számítanunk kell. A nappali középhőmérséklet 3000 méteren kb.
15°C körül alakul, de az erős napsugárzástól ezt többnek fogod érezni. Magasabbra érve a hőmérséklet
csökken, a hóhatár kb. 5.000 méteren húzódik. Nyáron éjszakánként általában 5-10°C várható, de néha akár
mínusz 5°C is mérhetünk a nyár közepén. Fontos tehát a meleg holmi és a kiváló hálózsák. A hegycsúcson,
5.900 méteren egy kis havazás még augusztusban is előfordulhat. A Himalája észak-keleti oldalán azonban
más a helyzet: itt a nyári monszun már szinte egyáltalán nem érezteti hatását.

SZÁLLÁS: Delhiben, közvetlenül a megérkezésünk után egy kényelmes, de egyszerű hotelbe megyünk,
hogy kicsit lezuhanyozhassunk, és a hátizsákjainkat nap közben biztonságban tudhassuk. Ezen a helyen
viszont nem éjszakázunk, hiszen délután, vagy koraeste már a Himalájába tartó buszon ülünk. A túra során
egyszerű, de tiszta hotelekben, vendégházakban szállunk meg. Szabadban való éjszakázásra, sátorozásra
csak a Chandra-tónál (4.100 m) és az egyik csúcsmászás során (5.100 m) kell készülnünk.

Manali egyrészt az indiai nászutasok kedvelt célpontja, másrészt a neo-hippik mekkája. A szállások között
megtalálható a brit időkben épült luxushotel, az indiai középosztálynak szánt háromcsillagos, valamint a
Royal Enfield motorosoknak szánt toprongy-hotel is. A csapat dönti el, hogy melyik kategóriát választja. A
hegymászás során kezdetben még találhatunk egyszerűbb szállást, de ahogy a csúcsmászáskor elhagyjuk
Kibbert, már csak a sátradban tudsz aludni. Fürdésre, tisztálkodásra mindenhol lesz lehetőséged.

A CSÚCSTÁMADÁSOK (5.175 és 5.975 m): Az alacsonyabb csúcsra viszonylag könnyen fel lehet jutni.
Érdemes azonban a hátizsákodba sok folyadékot (legalább 3-4 liter) és tápanyagdús ételt pakolni. A második
csúcstámadáshoz a biztonság kedvéért még egy bivakzsákot és hálózsákot is be kell majd pakolnod, hiszen
elképzelhető, hogy 5.100 méter körül a szabadban kell töltenünk az éjszakát.

ÉLELEM: A részvételi díj az étkezéseinek árát nem tartalmazza. A csúcstámadások előtt feltankoljuk
magunkat sok-sok konzervvel, keksszel, csokival és egy gázfőzővel. A civilizációt csupán 36 órára hagyjuk
el, ezért az élelmiszer beszerzése szükség esetén sehol nem jelent majd komolyabb gondot. A hegyi patakok
tiszták és vizük felforralás után fogyasztható. Az élelmiszer európai viszonyokhoz képest nagyon olcsó, ha
csak a legfontosabbakra gondolsz, akkor 5-6 €-ból kijössz egy napra. Költhetsz ennél sokkal többet is, a
turizmus fejlődése az elmúlt évtizedben felverte az árakat, de napi 8-10 €-nál többet csak kifejezetten
dőzsöléssel tudsz elkölteni egy-egy étkezésnél. A megbízható éttermeket vezetőd ismeri, nyugodtan hallgass
rá.
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FELSZERELÉS: A következő felszereléseket magaddal kell hoznod: Minimum 60 literes hátizsák vízálló
köpennyel. Víz- és szélálló sátor, matrac, valamint meleg téli hálózsák. Kényelmes és vízálló túrabakancs.
Szél- és vízálló túrakabát és – nadrág. Meleg alulöltözet, kesztyű, sapka. Fejlámpa, fényképezőgép, elemek
(az akkumulátorokat a túra alatt nem fogod tudni feltölteni, csak Manaliban, esetleg Kazában – ha éppen
nincs áramszünet). Túrabot, UV-szűrős napszemüveg, naptej, legalább 50-es UV-faktorral! Kulacs, tányér,
étkészlet, bicska, gyufa.
Az indulás előtt meglátogatunk majd egy-egy túraboltot, így a gyalogtúrára és a csúcstámadásra minden
felszerelést potom áron tudsz majd megvásárolni.

UTAZÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A repülőjegyeket általában közösen vesszük meg, ha összeállt a csapat.
Delhiből Manaliba busszal utazol. Ha a társaság úgy dönt, hogy inkább autót bérel, akkor autóval. A buszok
már nem olyan kényelmetlenek, mint pár évvel ezelőtt. Forgalomba állítottak alvófülkés buszjáratokat is,
ahol viszonylag kényelmesen tölthetik az éjszakát az utasok.

FÉNYKÉPEZÉS, VÁSÁRLÁS: Delhiben és Manaliban a fotózáshoz minden fontos kellék beszerezhető,
tartós elemek, memóriakártyák is kaphatók. Ha van napelemes akku-töltőd, akkor az jó szolgálatot fog tenni
a túrád közben.

OLTÁSOK, GYÓGYSZEREK, HIGIÉNIA: Kötelező oltás nincs, azonban a hepatitis A+B kombinált
oltás, valamint a tetanusz elleni védőoltás és diftéria, tífusz, meningitisz beadatása nagyon erősen ajánlott.
Ezt legkésőbb 1 hónappal az utazás előtt meg kell kezdeni. Ez ügyben fel kell venni a kapcsolatot a
Nemzetközi Oltóközponttal. Elérhetőségük: 1138 Budapest, Váci út 174. Telefon: 06-1-465-3809. A legtöbb
gondot a hasmenés okozza, de ez kis odafigyeléssel elkerülhető.

Legendásan rossz az élelmiszerbiztonság és a víztisztaság. A csapvíz sehol sem iható! A jégkockák az elit
éttermekben és bárokban is szennyezett vízből készülhetnek, ezért ezt se fogyasszuk! A saláták mosásánál
felhasznált víz is sokszor szennyezett, fertőzött. Ha veszünk gyümölcsöt, akkor Neomagnolos vízben
érdemes megmosni. Kizárólag palackozott ásványvizet szabad inni, és ilyenkor is mindig ellenőrizzük, hogy
az italos palackon, a kupakján vagy a záró fedelén nincs-e sérülés. Összegezve, fogadjuk meg a brit gyarmati
katonák tanácsát: Boil it, fry it or forget it!
A túra során viszont a források és a patakok vize víztisztító tabletta hozzáadása után, vagy komolyabb
ozmotikus víztisztítóval ihatóvá varázsolható. Csak olyan gyümölcsöt fogyasszunk, amit meg lehet hámozni,
az ételt az étteremben mindig csak jól átsülten fogadjuk el. Tisztálkodáshoz ajánlott higi-kendőt, vagy
fertőtlenítő folyadékot vinni, ami víz nélkül is használható.

A rossz élelmiszerbiztonság és a sok helyen fertőzött víz következtében a különböző hasmenéses fertőzések
elterjedtek. Az Európában megszokottaktól eltérő mikrobák miatt az első néhány napban nem számít
szokatlan tünetnek a hasmenés. Az erősen fűszeres ételek is okozhatnak gyomorpanaszokat. Átmeneti
hasmenés mindenkinél előfordul. Hasmenés elleni gyógyszer, lázcsillapító erősen ajánlott. Este és reggel 1-1
korty Old Monk rum, whisky vagy pálinka, esetleg kóla. Fogmosáskor is csak palackos ásványvizet
használj! Már most kezdd el gyakorolni!

MAGASHEGYI BETEGSÉG (AMS): A Himalájában, mint minden magashegységben 3000 méter fölött
bizonyos esetekben előfordulhat enyhe múló rosszullét az oxigénhiány miatt. Ez még a legedzettebb túrázók
számára sem ismeretlen. Az esetek 99 %-ban az enyhe fejfájás, szédülés néhány óra alatt, legkésőbb
másnapra elmúlik. Ennyi idő kell egy átlag felnőtt szervezetének, hogy hozzászokjon az alacsonyabb
oxigénkoncentrációhoz. Mivel utunk során egy 5975 méteres csúcsot is érintünk, ezért van esélye annak,
hogy néhányunkon eluralkodik majd a magashegyi betegség. Abban az esetben, ha valakin megjelennek a
magashegyi betegség jelei, és úgy érzi, hogy nem képes feljönni a csúcsokra, akkor azokra a napokra lent
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marad a szállodában. Természetesen estére forró teával kell majd várnia a csúcsról visszaérkező fáradt
kollégákat.

Már a túra legelején – Manaliban –, konszenzusos döntéssel meg kell állapodnunk abban, hogy
súlyosabb esetben az egész csoport visszafordul, és túratársunkat nem hagyjuk magára, és azt sem
engedjük, hogy egyedül visszaforduljon. Ilyen kivételesen rendkívüli esetben a túravezető egy
alacsonyabb túrát néz ki a környéken.

A magaslati betegség nem az abszolút magasságtól függ, hanem attól is, hogy milyen gyorsan jutunk fel a
helyszínre, vagyis milyen gyorsan emelkedünk. Kicsi az esélye, hogy az oxigénhiány semmilyen tünetet
nem fog okozni, de vannak olyanok, amelyek normálisak, általánosak, és vannak olyanok, amelyek már a
magashegyi betegség egyértelmű tünetei. Míg ez előbbiek kapcsán nincs ok aggódni, addig az AMS tüneteit
komolyan kell venni és azonnal jelezni kell a túravezetőnek.

Normál tünetek: enyhe fejfájás, gyorsabb levegővétel, gyorsabb kifáradás, éjjelente periodikus légzés
kimaradás (kb. 15 másodpercig nem vesz levegőt, majd hirtelen felgyorsul, szinte kapkod a levegőért –
ijesztő, de teljesen ártalmatlan), ezért éjjelente gyakorta felébredünk.
A magashegyi betegség (AMS = acute mountain sickness) tünetei: erős fejfájás, étvágytalanság, hányás,
émelygés, szédülés, hirtelen kimerültség, fáradtság.
http://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/hegyi_betegseg/820

Kit érinthet a magashegyi betegség? Tulajdonképpen bárkit és bármikor. Nem lehet előjelezni, hogy ki,
miért és milyen formában fog szenvedni tőle. Érdekes, hogy a nők és az idősebb korosztály kicsit kevésbé
érzékeny. Ennek az egyik lehetséges magyarázata az, hogy lassabban, megfontoltabban haladnak, mint a
fiatal és erős férfiak.

VÍZUM: Személyes ügyintézéshez mindenképpen fel kell menni a Rózsadombra az Indiai Köztársaság
Nagykövetségére. Az indiai turistavízum ára jelenleg kb. 16.000 Ft. A vízumkérelemhez régebben igazolni
kellett, hogy elegendő pénzzel rendelkezünk ahhoz, hogy Indiába utazhassunk. Ennek 30 dollár/napnak
kellett lennie, tehát a bankszámlán minimum 500 dollárnak szerepelnie kell. 2016 óta ezt az igazolást sosem
kérték el tőlünk, de elvileg elkérhetik. Az útlevél a hazautazástól számított 6 hónapon belül nem járhat le!

2 db színes igazolványkép (megfelelő fotópapíron!), személyi igazolvány és lakcímkártya beszkennelt
másolatban, a repülőjegyünk, és szállodai foglalásunk, amit kérnek majd a nagykövetségen. A vízum
legkésőbb egy hét alatt elkészül. A kész vízumot azonban csak délután 4 és 5 óra között tudod majd átvenni.

E-vízum intézésekor a nagykövetség weboldalán kell kitöltened nagy odafigyeléssel az online
nyomtatványt, fel kell töltenünk az útlevelünk oldalát az adatainkkal és egy igazolványképet jpg
formátumban. Végül át kell utalnunk 50 USD-t egy eléggé lassan és megbízhatatlanul működő online
felületen. Ha ezzel megvagyunk, akkor megspóroltunk néhány utat a nagykövetségre.

FIGYELEM: az online vízumkérő lapon nem lehet hiba, elütés, tévesztés. Ilyen esetekben a vízumunk
érvénytelen, és már Ferihegyen fel sem engednek a gépre.


