
 

 

 

  

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

Proposta Comercial de Trekking 
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Henrique Franke 

Engenheiro 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 

ambiente de trabalho – exigindo não só um bom planejamento, mas também a capacidade de 

executar e mobilizar os recursos disponíveis com criatividade e resiliência. Escalar é 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. 

Acredita no processo de independência das pessoas, por isso seus 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. 

  



 

 
Rua Jorge Kunde, 369 – Vila dos Bancários – CEP: 98787-500 – Santa Rosa/RS 

 Tel: +55 55 98137-4049  
www.versuseumesmo.com 

 2 

 

 

versusEuMesmo 

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

mesmos!  

A VersusEuMesmo, como empresa, carrega nosso 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 in loco, 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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Cordón del Plata 

O Córdon del Plata é uma cadeia montanhosa constituinte da Cordilheira dos Andes, sendo porta 

de entrada às partes mais elevadas desta. Localiza-se próximo à cidade argentina de Mendoza, 

de onde suas montanhas são facilmente visualizadas. 

Esta região, ao longo dos anos, consolidou-se como ponto estratégico para a partida de 

expedições e caminhadas na região, principalmente pela facilidade de acesso ao Cerro Plata 

(5.950msnm), o mais alto da região. Além desta, conta com diversas montanhas menores, entre 

3.000msnm e 5.000msnm, de pouca dificuldade técnica, que são ideais para quem quer iniciar 

suas atividades em alta montanha.  

 

A Expedição 

Esta expedição propõe-se a ser mais do que um roteiro de trekking, mas uma verdadeira iniciação 

à trekkings de altitude. Queremos que depois deste você se sinta preparado para desafios ainda 

mais ousados. 

Tendo como “base” o Refúgio San Bernardo, o mais bem estruturado e confortável da região, 

poderemos, além de aproveitar de belíssimas paisagens, a cada dia alcançar o cume em uma nova 

montanha da região, buscando, dia a dia, aumentar as altitudes alcançadas, e nos superarmos. 

Além disso teremos a oportunidade de encontrar com montanhistas em expedição e conhecer 

um pouco da logística envolvida e do dia a dia dos acampamentos de altitude. Com este roteiro 

você terá a oportunidade de entender as reações do seu corpo ao processo de aclimatação, de 

maneira segura, sempre podendo contar com um descanso confortável!  
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Roteiro 

1º dia: Chegada a Mendoza 

Transfer, descanso e pernoite em hotel. 

2º dia: Mendoza 

Conferência, compra e aluguel de equipamentos e restante do dia livre para conhecer a 
cidade. 

À noite briefing para preparação para dia seguinte. 

3º dia: Parque Provincial Aconcágua e Refúgio San Bernardo 

Visitaremos a entrada do Parque Provincial Aconcágua, de onde partem as expedições ao 
cume desta montanha pela rota normal. Faremos uma pequena caminhada acima dos 
3.000msnm, já como aclimatação. 

Pernoite no Refúgio San Bernardo 

4º dia: Acampamentos La Veguita Superior / Piedra Grande – 3.550msnm 

Faremos um trekking curto aos primeiros acampamentos da Quebrada de Vallecitos. 

5º dia: Cerro Lomas Blancas e Cadenita – 4.100msnm 

Faremos nossa primeira ascensão, ultrapassando a cota de 4.000msnm, com opções 

variadas de continuidade a depender do desempenho do grupo. 

6º dia: Cerros Adolpho Calle e Stephanek – 4.150msnm 

Subiremos duas montanhas comumente utilizadas no processo de aclimatação para 
ascensão do Cerro Plata, com dificuldade técnica um pouco maior, visando aprender a 
caminhar em terrenos diferentes. 

7º dia: Acampamento El Salto del Água – 4.200msnm 

Já mais aclimatados subiremos ao último acampamento das expedições. Uma subida 
desafiadora, onde testaremos nossa aclimatação para o desafio do dia seguinte. 

8º dia: Cerro Franke – 5.000msnm 

Depois de tantos dias em altitude, subiremos a mais alta das montanhas baixas da região, 
chegando a cota dos 5.000msnm, um verdadeiro desafio, com dificuldade técnica 
moderada. 

9º dia: Dia Livre 
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Teremos um dia extra em nosso cronograma, para o caso de enfrentarmos dificuldades 
com o clima, ou optarmos por um descanso a mais ao longo da expedição. 

10º dia: Retorno à Mendoza 

Depois do café da manhã retornaremos à Mendoza, onde teremos o dia livre para 
prepararmos o retorno ao Brasil. 

 

Inclui 

- 1 Guia para no máximo 4 pessoas; 

- 3 pernoites com café da manhã em Mendoza; 

- 8 pernoites em refúgio de montanha; 

- Alimentação completa na montanha; 

- Transfer Aeroporto – Hotel – Aeroporto; 

- Transfer Hotel – Parque Provincial Aconcágua – Refúgio – Hotel; 

- Kit de primeiros socorros; 

- Assessoria na aquisição de equipamentos em Porto Alegre/RS; 

 

Não Inclui 

- Deslocamento (aéreo ou terrestre) Brasil – Mendoza; 

- Alimentação e deslocamentos em Mendoza; 

- Gorjetas, Bebidas, Lavanderia, Internet, etc; 

- Equipamento Individual; 

- Seguro viagem com cobertura para atividade de risco; 

- Retorno antecipado em caso de desistência; 

- Carregadores de altitude; 

 

Integrantes 

Os grupos consideram uma razão mínima guia/cliente de 1 para 4. 

Visando uma melhor experiência os grupos são pequenos, com quantidade máxima de pessoas 

limitada a 6 clientes. 
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Valor 

Sob consulta. Por favor, envie contate-nos no email henriquefranke@versuseumesmo.com ou no 

whatsapp +55 55 981374049. 

 

E aí, vamos viver uma experiência                           ? 

mailto:henriquefranke@versuseumesmo.com

