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ARARAT 5.137m

Ascensió a l'Ararat de 5137m, el punt més alt de Turquia.

El cim de l'Ararat (Ağrı Dağı en turc) és el cim més alt de Turquia amb 5.137 metres.
Aquesta muntanya és un volcà inactiu amb el seu cim cobert amb neus perpètues. És el
símbol d'identificació d'Armènia i el seu nom turc es pot traduir per “Muntanya del dolor”.
L'Antic Testament identifica aquesta muntanya com el lloc on es va quedar l'Arca de Noé
després del Diluvi Universal.

Organitzat per Xavi Llongueras
www.guiallongueras.com
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Itinerari
Dia 1: Viatge.
Vol des de Barcelona o Madrid fins a Istanbul. Recollida del grup a l'aeroport i trasllat al l'hotel d'Istanbul
amb transport privat.
Hotel (E).
Dia 2: Viatge.
Vol des de d'Istanbul a Van o Igdir. Recollida del grup a l'aeroport i trasllat al poble de Dogubeyazit amb
transport privat.
Hotel (E, S).
Dia 3: Pujada al poble de Çevirme i C1.
Sortirem de Dogubeyazit a les 9 del matí cap els petits poblets al peu de l'Ararat. Sobre els 1900m ens
deixarà el transport en cotxe a on agafarem els cavalls per transportar tot el nostre equipatge. Aquí
comença la nostre ascensió. Pujarem fins els 3250m aproximadament, a on muntarem el camp 1.
Campament (E, D, S).
Dia 4: Dia d'aclimatació.
Dia d'aclimatació a l'alçada. Avui explorarem la muntanya. Realitzarem un desnivell d'uns 800 o 1000
metres, i tornarem al campament a dormir.
Campament (E, D, S).
Dia 5: Del C1 - C2.
Ens llevarem a primera hora i després d'esmorzar, començarem la nostra pujada al C2 a 4200 metres
d'alçada. L'equipatge serà transportat pels cavalls.
Campament (E, D, S).
Dia 6: C2 – Cim de l'Ararat - C1.
Després d'esmorzar, ens prepararem per una pujada d'uns 950 metres, per assolir el cim de l'Ararat sobre
les 9 o 10 del matí. Encara ens quedarà un descens fins el C1 de 1900m!
Campament (E, D, S).
Dia 7: Dia de marge.
Dia de marge en cas de mal temps el dia previst per atacar el cim.
Campament (E, D, S).
Dia 8: C1 - Dogubeyazit.
Un rapit descens ens durà fins al poble de Çevirme, on ens recollirà el nostre transfer per dur-nos a
Dogubeyazit o a Van.
Hotel (E, D).
Dia 9: Vol Istanbul.
Trasllat a l'aeroport, vol cap Istanbul i transfer a l'hotel d'Istanbul.
(E).
Dia 10: Vol Istanbul a Barcelona o Madrid.
Trasllat a l'aeroport i tornada a casa.
(E).
Llegenda: E: esmorzar, D: dinar, S: sopar
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