
 

 

 

  

“Todos somos capazes de atingir tudo o que desejamos, 
basta querer e fazer acontecer!” 

Proposta Comercial de Expedição 
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Já pensou fazer o trekking do campo base do Everest e, de bônus, acompanhar uma expedição 

de escalada durante os primeiros dias dessa aventura?  

Nós temos um sonho que está prestes a se realizar e queremos que você faça parta disso nos 

acompanhando na primeira etapa dessa jornada, a aproximação até o Double Head Base Camp! 

 

VersusEuMesmo 

A essência do montanhismo, para nós, é se desafiar, e assim descobrir novas versões de nós 

mesmos!  

A VersusEuMesmo carrega o desejo de transformar os projetos de montanhismo em realidade, 

associado à transmissão e compartilhamento dessas experiências e aprendizados com a 

sociedade. Através de redes sociais, blogs (próprio e parceiros), livros, palestras, treinamentos, 

consultorias, experiências, projetos sociais, queremos transmitir e inspirar outras pessoas na sua 

própria escalada e superação. 

Nossa Missão 

“Inspirar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos e se desafiarem a alcançá-los.” 

Nossa Visão 

“Ser referência em montanhismo, para ser fonte de motivação e inspiração para nossos 

patrocinadores, apoiadores e clientes.” 

Nossos Valores 

Disciplina | Organização | Integridade | Respeito | Contribuição | Felicidade 
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Henrique Franke 

Engenheiro Ambiental de formação, é montanhista há 9 anos, tendo iniciado com escaladas em 

rocha, e posteriormente desenvolvendo-se nas altas montanhas dos Andes e Himalaia, sendo o 

19º brasileiro a escalar o Monte Everest! 

Associando sua experiência como engenheiro, gerente de projetos e líder de equipes, organiza 

grupos dispostos a vivenciar a experiência de estar na montanha como forma de 

desenvolvimento e transformação. O montanhismo exercita habilidades semelhantes às do dia a 

dia – exigindo não só um bom planejamento, mas também a capacidade de executar e mobilizar 

os recursos disponíveis com criatividade e resiliência. Acredita na escalada como uma 

oportunidade de sairmos da zona de conforto, muitas vezes física e mental, para tomarmos uma 

maior consciência sobre nós mesmos e daqueles que nos acompanham nessa aventura. 

 

Ayesha Zangaro 

Dançarina pela UNICAMP, apesar da juventude é montanhista há mais de 10 anos, tendo tido sua 

primeira experiência neste vale que nos receberá, o Vale do Khumbu. Depois não parou mais, 

tendo sido a mais jovem brasileira em 6 das montanhas do projeto 7 Cumes, incluindo ser a mais 

jovem sul americana a escalar o Monte Everest! 

Acredita na vida como a vivência da arte que existe em si e nos lugares que acolham e incentivem 

as mais diversas formas de expressão. Acredita na vida como movimento e no crescimento 

espiritual a partir de cargas culturais e naturais diferentes. 

 

Acreditamos no processo de independência das pessoas, por isso nossos grupos são focados em 

pessoas dispostas a aprender e desenvolver sua autonomia nas montanhas, dividindo as 

responsabilidades, e as alegrias que as montanhas nos trazem. 
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O Nepal e o Vale do Khumbu 

O Nepal caracteriza-se pela influência das religiões hindu e budista nos costumes da sociedade. 

Isso ficará muito claro nos dias que estaremos em Kathmandu, a capital, quando teremos a 

oportunidade de conhecer diferentes pontos turísticos, templos e locais de referência. 

Depois de um vôo peculiar até o aeroporto de Lukla, nosso trekking alcançará o famoso Vale do 

Khumbu, que adentra a região que abriga algumas das mais altas montanhas da face da Terra. 

Além de paisagens deslumbrantes viveremos intensamente o contato com a cultura sherpa, povo 

milenar que vive nas montanhas nepalesas e no planalto tibetano, e sua devoção pelo budismo! 

Acompanhando a expedição DoubleHead você terá a oportunidade de participar, em um dos 

monastérios da região, de uma Puja, cerimônia budista de “autorização” de escalada. 

 

O Trekking 

O campo base da expedição Double Head, compartilhado com as expedições do Monte Everest, 

fica a 5.350m e, portanto, para acessá-lo, requer uma subida lenta, que nos permite aclimatar 

adequadamente, garantindo não só a segurança de todos, mas também que todos desfrutem de 

cada momento. Nossos pernoites serão em lodges, pousadas características da região, e em 

alguns povoados permaneceremos mais de uma noite para adequada aclimatação!  

Além disso, a equipe de filmagem do projeto Double Head nos acompanhará, e, além de 

participar do nosso documentário (se assim desejarem) todos integrantes do trekking receberão 

um vídeo incrível com os registros dessa aventura que será inesquecível. 
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Roteiro 

1º dia: Chegada a Kathmandu 

Transfer, descanso e pernoite em hotel. 

2º dia: Kathmandu 

Logo após o café da manhã faremos uma checagem dos equipamentos dos integrantes, 
para melhor identificarmos a necessidade de compra ou aluguel de algum item. 

Depois teremos tempo para realizar um passeio cultural pelos principais templos budista 
e hindu do Nepal. Também caminharemos pelas ruas do “Thamel” e compraremos 
eventuais equipamentos faltantes. 

Pernoite em hotel. 

3º dia: Voo Kathmandu – Lukla (2.840m) e trekking Phakding (2.650m) – 3h 

Lukla recebe a visita de milhares de pessoas para trekking todos os anos. A pista de pouso 
inclinada proporciona uma das aterrissagens mais emocionantes do mundo! Após o 
pouso, desceremos um pouco em caminhada até Phakding ao longo das margens do Rio 
Dudh Kosi, que significa “rio de leite” por causa de sua aparência esbranquiçada. 

Pernoite em lodge. 

4º dia: Trekking Namche Bazaar (3.440m) – 5h 

Caminhada a Namche Bazaar, a capital Sherpa, passando por pontes suspensas sobre 
cânions maravilhosos. Já com clima de altitude e rodeada de montanhas geladas, Namche 
é a maior vila e o centro administrativo da região do Khumbu.  

Pernoite em lodge. 

5º dia: Aclimatação em Namche Bazaar 

Dia de aclimatação, faremos uma caminhada de aproximadamente 4h nos arredores de 
Namche Bazaar para nos adaptarmos à altitude. 

Pernoite em lodge. 

6º dia: Trekking Phortse (3.850m) – 5h 

Caminhada até Phortse (3.850m), onde ficaremos alojados no lodge onde demos início 
ao projeto SafeWater, podendo entender melhor a importância para essa comunidade 
dessa iniciativa. Também poderemos conhecer o Khumbu Climbing Center, podendo 
praticar escalada indoor com alguns instrutores locais. Além disso teremos vistas incríveis 
do Amadablam a partir do povoado. 

Pernoite em lodge. 
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7º dia: Trekking Pangboche (3.950m) -  3h 

Neste percurso teremos vistas incríveis do Amadablam (6.854m), considerada uma das 
montanhas mais lindas do mundo. Começaremos a perceber mudanças ainda maiores, 
onde os bosques e as grandes árvores dão lugar aos arbustos e vegetações de menor 
porte. 

Será um dia mais curto, pois ao chegar em Pangboche iremos ao monastério local, onde 
participaremos de um Puja, cerimônia budista, para benção e “autorização” de escalada. 

Pernoite em lodge. 

8º dia: Trekking Pheriche (4.370m) – 2h 

Será um dia parecido com o anterior, leve, pois no dia seguinte faremos um dia de 
aclimatação. Aproveitaremos para conhecer a sede avançada do hospital de montanha 
da Associação de Resgate do Himalaia. 

Pernoite em lodge. 

9º dia: Aclimatação em Pheriche 

Neste dia faremos uma caminhada de aclimatação de 4h a 5h em parte da subida do 
Nagarjun Peak (5.050m) ao lado do vilarejo, afim de estimular o processo de aclimatação. 
A paisagem nos presenteia com incríveis montanhas nevadas por toda a volta.  

Pernoite em lodge. 

10º dia: Trekking Lobuche (4.940m) – 5h 

Após cruzarmos o vale de Pheriche, encontraremos o Glaciar do Khumbu, subiremos pela 
sua moraina frontal, passando por memoriais erguidos em homenagem aos alpinistas 
mortos no Monte Everest (memorial aos mortos) e chegaremos a Lobuche.  

Pernoite em lodge.  

11º dia: Trekking Gorak Shep (5.150m) – 2h 

Caminharemos pela manhã até Gorak Shep onde faremos uma pausa para almoço e nos 
alojaremos. Após o almoço, arrumamos nossas mochilas com muita roupa de frio e vamos 
subir o Kalla Patthar (5.600m) para ver o pôr do Sol iluminando com luz laranja e violeta 
o Everest, o Lhotse e o Nuptse. Será uma escalada de aproximadamente 6h. 

Descida e pernoite em Gorak Shep, em lodge. 

12º dia: Trekking ao Double Head Base Camp (5.350m) – 6h 

Seguindo pela lateral do Glaciar do Khumbu por 1 hora, entramos no glaciar e com mais 
2 horas atingimos o marco do acampamento base. São aproximadamente 3 horas de ida 
e 3h de volta. 

Pernoite em lodge.  
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14º dia: Trekking Retorno Pheriche (4.370m) – 5h 

Sairemos de Gorak Shep rumo a Pheriche onde já sentiremos os efeitos do relaxamento 
ao descer.  

Pernoite em lodge.  

15º dia: Trekking Retorno Namche Bazaar (3.440m) – 7h 

Retornaremos por um caminho um pouco diferente, passando por Tengboche, onde 
conheceremos o maior monastério da região, e depois seguiremos para Namche Bazaar. 
Chegada de volta a capital sherpa no final da tarde. Mais uma noite nesta vila de 
características peculiares da região Solo-Khumbu.  

Pernoite em lodge.  

16º dia: Trekking Retorno Lukla (2.840m) – 6h 

Nosso último dia de caminhada! Voltaremos à Lukla, cruzando pontes e caminhando nos 
bosques no vale do Dudh Kosi. Jantar de confraternização e despedida do nosso guia local 
e carregadores.  

Pernoite em lodge.  

17º dia: Voo Lukla (2.840m) – Kathmandu  

Acordaremos cedo e decolaremos deste peculiar aeroporto, retornando à capital do 
Nepal. 

Pernoite em hotel.  

18º dia: Dia Extra  

Os voos para Lukla, tanto de ida como de retorno, são muito suscetíveis a cancelamentos 
ou postergações devido às condições meteorológicas! Por isso teremos 1 dia livre, que 
caso não seja utilizado durante o trekking poderá ser aproveitado para atividades 
culturais em Kathmandu e arredores. 

Pernoite em hotel.  

19º dia: Voo de retorno ao Brasil  

Depois de celebrarmos juntos na noite anterior, estamos prontos para retornar ao Brasil! 

Transfer para o aeroporto. 

 

Obs: Importante ter em conta que este roteiro é uma sugestão da logística a ser utilizada. 
Alterações podem ser feitas dependendo do ritmo do grupo e principalmente das 
condições climáticas. 
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Inclui 

- Liderança da equipe Double Head VersusEuMesmo – Ayesha Zangaro/Henrique Franke; 

- Guia local; 

- Carregadores durante o trekking (15kg por pessoa, em duffel bag); 

- 4 pernoites em hotel em Kathmandu, com café da manhã (Hotel 3 estrelas, quartos duplos 
– se você deseja quartos individuais consultar valores diferenciados); 

- Hospedagem em lodges durante o trekking; 

- Alimentação completa durante o trekking (café da manhã, almoço e janta, exceto 
sobremesas) 

- Transfer Aeroporto – Hotel – Aeroporto; 

- Traslados para passeios culturais; 

- Voos Kathmandu – Lukla – Kathmandu; 

- Permissões de trekking no Sagarmatha National Park; 

- Kit de primeiros socorros; 

- Assessoria na aquisição de equipamentos; 

- Seguro e condições de trabalho adequadas para todos staff da expedição; 

 

Não Inclui 

- Passagem aérea Brasil – Kathmandu; 

- Taxas de embarque; 

- Vistos Nepal (aprox. US$50,00, retirado diretamente no aeroporto no desembarque) 

- Alimentação em Kathmandu (almoço e janta); 

- Bebidas, Lavanderia, etc (em Kathmandu e durante o trekking); 

- Gorjetas, ligações telefônicas, internet, etc; 

- Banhos durante o trekking (sujeito a disponibilidade e condições de clima); 

- Equipamento Individual; 

- Seguro viagem com cobertura para esportes de inverno (obrigatório); 

- Noites extras em hotel se não especificadas no roteiro; 

- Retorno antecipado em caso de desistência; 
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Valor 

O investimento para você viver essa experiência é de: 

US$ 3.800,00 (três mil e oitocentos dólares) 

Condições de Pagamento 

O pagamento pode ser parcelado até a data da expedição, em parcelas mensais a partir da data 

de aceite da proposta. 

Para efeitos de câmbio, será utilizado o dólar turismo (venda) 

(https://www.infomoney.com.br/ferramentas/cambio/), considerando a cotação do dia de 

pagamento. 

Proposta válida por 30 dias! 

E aí, está pront@ para viver uma experiência             ? 

 

https://www.infomoney.com.br/ferramentas/cambio/

