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Este Guia Prático do Trekking Independente ao Campo Base do Everest 
é a compilação de diversas fontes de informações que encontramos na 
internet  durante  o  planejamento  da  nossa  viagem.  Além  disso, 
acrescentamos comentários, dicas e percepções que tvemos durante a 
nossa caminhada. Foram 15 dias percorrendo as trilhas até o Campo 
Base do Everest, incluindo o caminho de volta através do Cho La Pass e  
Vale de Gokyo, sem contratação de agências ou carregadores. Com este 
Guia  esperamos  ajudar  outras  pessoas  a  realizarem  o  sonho  de 
conhecer uma das regiões mais incríveis do nosso planeta.

Dia 04 de Abril de 2018 , chegada ao Campo Base do Everest.

Sherpas

Namastê! Antes de contnuarmos,  esqueça a palavra “independente” 
do ttulo deste Guia.  Durante o trekking ao Campo Base do Everest, 
você estará totalmente na dependência do povo Sherpa. São eles que 
carregam montanha acima toda a comida e suprimentos que você irá 
precisar.  São  eles  que  constroem  e  mantêm  em  funcionamento  os 
lodges onde você irá se aquecer, descansar e dormir. São eles que vão 
te indicar  qual o caminho a seguir  quando você fcar em dúvida em 
alguns trechos da trilha.  Por isso,  procure aprender um pouco sobre 
seus  costumes  antes  de  viajar  e  seja  sempre  respeitoso  com  suas 
tradições.  Não  fque  pechinchando  descontos  nos  valores  das 

hospedagens ou nos preços cobrados pela alimentação. Eles levam uma 
vida  muito  difcil,  e  um  dólar  a  menos  para  eles  fará  muito  mais 
diferença  do  que  um  dólar  a  mais  para  você.  Fique  atento  à 
aproximação dos carregadores quando estver caminhando e dê sempre 
passagem, preferencialmente pelo lado menos exposto quando for um 
trecho de barranco. Em geral os carregadores estão com a cabeça baixa, 
olhando para o chão e com grandes cargas nas costas, portanto, terão 
muito mais difculdades do que você para sair do caminho. Nunca se 
esqueça de que sem os Sherpas esse trekking não seria possível para 
simples mortais como nós.

Pri entregando caixas de giz de cera que levamos para dar de presente 
aos pequenos sherpinhas.

Trekking Independente X Contratação de Agências

Cada  um  tem  suas  razões  pessoais  para  fazer  o  trekking  de  forma 
independente.  Pode  ser  para  economizar  dinheiro,  liberdade  para 
seguir em seu próprio ritmo, fexibilidade para montar o roteiro, entre 
outras. Mas se você não se sente confante ou não tem companhia para 
a trilha (ir sozinho não é uma boa ideia), uma opção é a contratação de 
uma agência para organizar o seu trekking. Assim, você não precisará se 
preocupar  com  quase  nada  além  de  apenas  caminhar.  Se  essa 
alternatva  lhe  parecer  a  melhor,  você  pode  contratar  uma  agência 
diretamente  em  Kathmandu,  mas  não  conhecemos  nenhuma  que 
possamos  indicar.  Se  você  puder  contratar  uma agência  no Brasil,  a 
Grade6 (site: www.grade6viagens.com.br) ou o Manoel Morgado (site: 
www.morgadoexpedicoes.com.br) são, com certeza, ótmas opções. Até 
hoje, nas 30 oportunidades em que um brasileiro chegou ao cume do 
Everest, em 14 delas a Grade6 estava envolvida na expedição. Assim, te 
levarem em segurança somente até o acampamento base está longe de 
ser um problema. Já Manoel Morgado, escalou o Everest em 2010 e já 
guiou mais de 60 grupos até o Campo Base da montanha. Durante a 
realização do nosso trekking, tvemos o prazer de conhecer o Manoel  
no dia que estvemos no Campo Base e também encontramos com o 
pessoal  da  Grade6  no  dia  que  retornávamos  à  Lukla,  no  início  da 
caminhada deles e já no fnal da nossa. Foram os únicos brasileiros que 
encontramos durante todos os dias de trilha.

Experiências prévias

Escalar  a  montanha  mais  alta  do  planeta  certamente  não  é  para 
qualquer um, mas caminhar até o seu acampamento base já é outra 
história.  Todos  os  anos,  cerca  de  35  mil  pessoas  percorrerem  com 
sucesso a trilha até o Campo Base do Everest. Gente de todas as idades, 
formas e tamanhos. Qualquer pessoa com uma saúde fsica razoável 
consegue concluir essa trilha. Mas é importante que você saiba onde 
está se metendo e conheça como sua cabeça reage em situações de 
cansaço e esforço fsico por dias seguidos, carregando além do peso do 



próprio corpo, uma mochila entre 12 e 15 kg. Para isso, você pode se 
preparar aqui no Brasil mesmo, correndo em parques, subindo escadas, 
caminhando,  ou melhor  ainda,  percorrendo outras  trilhas.  No  nosso 
caso, em anos anteriores havíamos percorrido algumas trilhas que nos 
ajudaram a ganhar uma certa confança: subimos até a Pedra do Sino e  
os  Castelos  do  Açu,  no  Parque  Nacional  da  Serra  dos  Órgãos; 
percorremos o circuito Couto-Prateleiras no Parque Nacional do Itataia; 
subimos até a Pedra da Mina, na Serra Fina; fzemos um bate e volta no 
Pico  dos  Marins,  na  Serra da Mantqueira.  Essa  confança adquirida, 
porém, não tem nada a ver com preparo fsico. Repare que não fzemos 
grandes  travessias  como  a  da  Serra  Fina  ou  a  famosa  Petrópolis-
Teresópolis e, com exceção do trekking até a Pedra da Mina, todos os 
outros são consideradas caminhadas leves ou moderadas,  desde que 
você  não  queira  carregar  uma  tonelada  nas  costas.  Por  isso  é 
importante fazer alguns desses treinos para ganhar experiência na hora 
de escolher o que de fato é necessário levar na sua mochila. Em 2018, 
nas  semanas  anteriores  à  viagem  ao  Nepal,  estávamos  bem 
enferrujados,  literalmente de ressaca do carnaval e fzemos somente 
duas caminhadas entre GuaratnguetááSP e AparecidaáSP  (15 km, ida e 
volta, em terreno plano e asfaltado) e subimos no Pico Agudo em Santo 
Antônio do PinhaláSP (16 km, ida e volta, por ruas e estrada). Considero 
que a subida da Pedra da Mina tenha sido a caminhada que mais nos 
deu confança para encarar qualquer outro trekking. Foram 7 horas de 
subida carregando cerca de 12 kg nas mochilas.  Nessa trilha existem 
muitos trechos de longas subidas para logo em seguida descer tudo de 
novo  e  voltar  a  subir.  Isso  mexe  com  a  sua  cabeça  e  te  ajuda  na 
preparação psicológica.

A caminho do Campo Base do Everest, sem guias e sem carregadores.

Do Brasil para o Nepal

Para  realizar  o  trekking  até  o  Campo Base  do  Everest,  sua  primeira 
tarefa é chegar em Kathmandu, capital do Nepal. Não há voos diretos 
do Brasil  para lá,  por isso nós fomos de São Paulo para Bangkok, na 
Tailândia, pela Ethiopian Airlines e depois, de lá para Kathmandu, pela 
Thai  Airways.  Também há  voos  com conexões em países  do Oriente 
Médio e voos com conexões na Europa. Verifque qual a melhor opção 
para você.  Espere gastar  cerca de US$ 1.500,00  com essa passagem 
aérea de ida e volta, do Brasil para o Nepal.

Quando ir

Existem duas temporadas de trekking distntas, sendo que os melhores 
meses para caminhar até o Campo Base do Everest são na pré-monção 
(março, abril e maio) e na pós-monção (fnal de setembro, outubro e 
novembro).  Nosso  trekking  foi  realizado  entre  os  dias  27á03á2018  e 
11á04á2018, portanto, na pré-monção. Pelo que pudemos perceber nos 
últmos  dias  de caminhada,  em  abril,  as  trilhas  já  estão  muito  mais 

cheias  e  pode  haver  alguma  difculdade  para  conseguir  vagas  de 
hospedagem nos lodges das vilas menores. Nossa sugestão é iniciar o 
trekking  na segunda metade de março  ou  no fnal  de  setembro,  no 
começo das respectvas temporadas.

Conhecendo Patan Durbar Square, Patrimônio Cultural da UNESCO em 
Kathmandu.

Onde dormir

Não é preciso acampar ou dormir em barracas durante o trekking. Por 
todo  o  percurso  existem  diversas  vilas  com  vários  lodges  ou  “Tea 
Houses”  que possuem  uma infraestrutura  razoável  e  um mínimo de 
conforto. Todos são muito parecidos, com uma grande sala de refeições 
com um aquecedor no centro, cujo fogo é alimentado geralmente com 
esterco seco de iaque,  quartos com duas camas de solteiro ou uma 
cama de casal e banheiros bastante simples. As camas possuem lençol, 
travesseiro e cobertores. Nós levamos uma fronha e também um saco 
de  dormir  não  muito  quente  (temperatura  de  conforto  de  10  ºC). 
Muitos levam sacos de dormir para temperaturas de até -20ºC, mas isso 
defnitvamente não é necessário. Dormindo bem agasalhado, o saco de 
dormir  foi  até  dispensável  em  algumas  noites,  pois  os  cobertores 
disponíveis eram bem grossos e sufcientes para nos manter aquecidos. 
É claro que se você quiser dormir pelado, aí é outra história. 

Em algumas noites a temperatura dentro do quarto chegou a -4ºC. 

A maioria dos banheiros que encontramos possuía vasos sanitários, mas 
alguns tnham apenas uma latrina e um tambor com água para jogar 
depois de utlizá-los. Nas vilas mais altas, os banheiros não possuíam pia 
e nem torneira, o que nos obrigava a lavar o rosto e escovar os dentes  
com uma garrafnha de água. É difcil lavar as mãos com a água gelada, 
portanto, um banho frio está fora de cogitação. Prepare-se para fcar 
pelo  menos  uns  10  dias  sem  tomar  banho.  Um  pacote  de  lenços 



umedecidos é a saída. Se bater o desespero, alguns lodges oferecem 
“hot showers” por US$ 4,00 ou US$ 5,00 mas é uma operação bastante 
complexa  tomar  um  banho  de  balde  e  canequinha  quando  a 
temperatura  está  bem  próxima  de  zero  grau.  Não  se  assuste,  os 
banheiros não são tão ruins quanto possam parecer.

Banheiro tpico dos lodges. 

Altitude e aclimatação

Seguindo o roteiro tradicional do trekking ao Campo Base do Everest, 
você iniciará sua trilha em Lukla,  à  2.860 m de alttude e,  oito dias  
depois, atngirá seu ponto mais alto no topo do Kala Pathar, com 5.643 
m. Já no segundo dia, em Namche Bazaar (3.340 m), espere começar a  
sentr  com  mais  força  os  efeitos  da  alttude.  Respiração  ofegante, 
taquicardia  em  repouso,  difculdades  para  dormir,  falta  de  apette, 
náuseas  e  dores  de  cabeça  são  os  sintomas  mais  frequentes.  Para 
ajudar no processo de aclimatação, estão previstos 2 dias de descanso 
durante o trekking. Em hipótese alguma deixe de cumprir essas etapas 
de aclimatação. Se não se aclimatar corretamente, no melhor caso você 
poderá apenas comprometer o seu trekking e não conseguir concluí-lo. 
No pior caso, você pode ter um edema pulmonar ou cerebral e precisar  
ser evacuado de helicóptero. Beba no mínimo 3 litros de água por dia. 

Dia de caminhada e aclimatação próximo à Namche Bazaar. 

Em  um  ambiente  como estes  com  ar  rarefeito,  ao  detectar  a  baixa 
presença de oxigênio na atmosfera,  o corpo começa a produzir  mais  
glóbulos  vermelhos.  O  aumento  na  presença  destes,  junto  com  a 
desidratação devida ao ar extremamente seco, faz com que o sangue 
fque mais espesso, o que pode trazer problemas a tecidos pulmonares 
e cerebrais. Não se assuste com sangramentos nasais, eles são comuns 
e  ocorrem  normalmente  por  causa  do  ressecamento  da  mucosa  do 

nariz  e  o  rompimento  de  pequenos  vasos  sanguíneos.  Sobre  os 
medicamentos que podem ser utlizados e os sintomas das doenças de 
alttude,  não  deixe  de  ler  o  artgo  completo  do  site  Alta  Montanha 
indicado nas referências deste Guia. Se você decidir realizar o trekking 
de forma independente, precisará saber cuidar de si mesmo e de sua 
companhia de caminhada.

Água potável

Você precisa ingerir no mínimo 3 litros de água por dia para minimizar 
os efeitos da alttude. Não cometa o erro de não se hidratar pois poderá 
comprometer todo o seu trekking. Um litro de água vendido ao longo 
da trilha costuma custar cerca de US$ 1,00 nas localidades mais baixas,  
podendo chegar à US$ 4,00 nas vilas mais altas. Nós optamos por levar 
um  fltro  chamado  Sawyer  Mini.  Ele  é  bem  pequeno  e  vem 
acompanhado  de  um  squeeze  que  utlizamos  para  encher  nossas 
camelbaks todos os dias quando chegávamos nos lodges, deixando tudo 
pronto  para  o  dia  seguinte.  Nesse  site  você  encontra  uma  análise 
completa  de  todos  os  fltros  disponíveis: 
htps:áásectonhiker.comásectonhiker-gear-guideá10-best-backpacking-
water-flters-2018. Caso você não consiga adquirir nenhum deles, terá 
que comprar água nos lodges no decorrer da trilha ou utlizar pastlhas 
de purifcação como o Clor-in.

Filtrando água usando o Sawyer Mini. 

Alimentação

Comemos muito bem em quase todos os dias da trilha ao Campo Base  
do Everest. Pizzas, pastas, sopas variadas, chás, “milk cofee”, brownies, 
bolos, ovos mexidos, omeletes, pães e Dal Bhats, comida tradicional do 
subcontnente indiano com arroz e lentlha. Evite apenas comer carne 
pois  as  condições  sanitárias  não  são  das  melhores  e  as  chances  de 
contrair  uma infecção alimentar serão muito maiores.  Felizmente em 
nenhum momento tvemos problemas com a alimentação. Leve uma ou 



duas barras de chocolate e coma um pedacinho para se auto premiar 
no fnal de cada dia ou se precisar de energia extra durante a trilha.

Cardápio nos lodges com opções variadas. 

Roupas e calçados

Você deve se vestr em camadas durante o dia de forma a facilitar o 
controle  do  seu  conforto  térmico.  Ao  iniciar  a  caminhada  com 
temperaturas negatvas pela manhã, provavelmente tentará usar todas 
as roupas que tver disponível. Porém, com 10 minutos de caminhada a 
tendência é que você comece a transpirar. Evite o suor o máximo que 
puder.  Ele molha suas roupas e faz você congelar ao menor sinal de 
vento  ou  quando precisa  parar  para  descansar.  Utlize  uma segunda 
pele ou camisa dry-ft de manga longa, um feece e um anorak. A calça 
pode ser uma de tecido sintétco de secagem rápida quando estver 
com tempo bom ou uma impermeável caso esteja nevando. Nos dias 
mais  frios,  como na subida  ao  Kala  Pathar,  recomendo utlizar  uma 
segunda pele em cima e embaixo (blusa e calça), como as ThermoPlus 
da Curtlo. Uma blusa de penas também é necessária para os dias mais 
frios  e  pode ser  comprada  no  bairro de Thamel  em  Kathmandu.  Lá 
existem dezenas de lojas que vendem roupas de marcas famosas mas 
que em geral são falsifcadas. Compramos blusas de penas da marca 
The North Face, ou “The North Fake” como dizem, por cerca de ¼ do 
preço  de  uma  blusa  original  e  de  qualidade  razoável,  mais  do  que 
sufciente para o trekking. Não utlize nada de algodão, principalmente 
meias, cuecas ou camisetas. Utlize uma bota de trekking impermeável 
com  Gore-Tex  e  cano  alto  que  dê  estabilidade  ao  tornozelo.  Meias  
específcas para trekking são altamente recomendadas para as alttudes 
mais baixas e meias de lã merino da marca Lorpen para a parte mais  
alta e dias mais frios. Leve uma meia Lorpen mais grossa e uma liner.  
Um chinelo ou um Crocs são importantes para deixar os pés respirarem 
quando você estver nos lodges. Você precisará também de um óculos 
de sol com proteção UV categoria 4. Bandanas ou bufs também são 
importantes para ajudar a proteger o rosto e as orelhas. Um chapéu ou 
um  gorro  também  são  recomendados.  A  radiação  solar  em  grandes 
alttudes pode te trazer sérios problemas. Não se esqueça de um bom 

protetor solar de no mínimo 60 fps.  Uma lista completa do que nós 
levamos pode ser encontrada no fnal do Guia.

Pri irreconhecível com todas as roupas. 

Vistos

Para nós brasileiros, o visto de turista pode ser obtdo na chegada ao 
Nepal,  sendo necessário  preencher  um formulário  e  apresentar  uma 
foto 5X7. O formulário está disponível no hall de chegada do aeroporto 
e nos postos de fronteira e pode ser baixado antecipadamente no site 
www.treks.com.npávisa.  Os  vistos  de  única  entrada  com  duração  de 
15á30á90 dias custam US$25á40á100, respectvamente. No aeroporto 
de Kathmandu, o pagamento é aceito em diversas moedas, porém, na 
fronteira,  as  autoridades  exigem  o  pagamento  em  dólares  norte-
americanos (fonte: Itamaraty). Para economizar tempo nas flas, baixe e 
preencha  previamente  o  formulário  de  visto  e  leve  dólares  norte-
americanos no valor exato do visto a ser obtdo (para 15, 30 ou 90 dias). 
No nosso caso, obtvemos o visto para 30 dias, tempo sufciente para 
passar alguns dias na capital Kathmandu e para a conclusão do trekking.

Trekking permits

A princípio, todos os pratcantes de trekking no Nepal deveriam adquirir  
o cartão TIMS (Trekkers’ Informaton Management Systems). O Cartão 
TIMS  costuma  ser  obrigatório  para  garantr  a  segurança  dos 
caminhantes na maioria das áreas de trekking. Entretanto, atualmente 
existe uma descentralização no controle e recolhimento de taxas que 
deu mais direitos às autoridades locais, de forma que o TIMS não é mais 
exigido  para  o trekking  ao  Campo Base do  Everest  (mas  contnuava 
obrigatório  para  o  trekking  do  Annapurna,  por  exemplo).  Um  novo 
sistema de autorização local é aplicado e o permit deve ser adquirido 
em Lukla por 2.000 rúpias nepalesas (US$ 20,00). Além dessa taxa para 
o governo local,  também é preciso recolher uma taxa de entrada no 
Parque Nacional  de  Sagarmatha  por  3.390 rúpias  (US$ 34,00)  e  que 
pode ser paga tanto em Kathmandu como na entrada do parque no 
vilarejo de Monjo. Em resumo, aqui estão os detalhes das permissões 
necessárias para o trekking ao Campo Base do Everest:

✔  Permissão de Entrada no Parque Nacional de Sagarmatha – 
custa 3.390 NPR por pessoa (US$ 34,00) e pode ser emitdo 
no Nepal Tourism Board em Kathmandu ou em Monjo, na 
entrada do Parque.

✔ Autorização de Entrada Local – custa 2.000 NPR por pessoa 
(US$ 20,00) e deve ser emitdo na saída do vilarejo de Lukla.



Tourism Board em Kathmandu.

Quando  chegamos  em  Kathmandu,  as  informações  que  tnhamos 
conseguido na internet  eram contraditórias  e  ainda não estava claro 
para nós se a obtenção do TIMS era ou não obrigatória. Como tanto o 
TIMS quanto a taxa do Parque Nacional poderiam ser pagos no Nepal 
Tourism Board,  fomos  para lá  para  esclarecer  nossas dúvidas.  Como 
confrmaram que o TIMS realmente não era mais  obrigatório para o  
Campo  Base  do  Everest,  recolhemos  ali  somente  a  taxa  do  Parque 
Nacional  e,  ao  chegarmos  em  Lukla,  recolhemos  a  taxa  do  governo 
local.  Como a  dispensa  do TIMS parece ser  algo recente e  sujeita  à 
alterações, recomendamos a ida até o Tourism Board para recolher a 
taxa do Parque Nacional e checar a exigibilidade ou não do TIMS.

Taxa recolhida ao governo local em Lukla. 

Seguro viagem

Não é obrigatório que você contrate um seguro para realizar o trekking 
ao Campo Base do Everest. Ninguém exigirá isso de você. Porém, na 
prátca, é um risco muito grande não contratar um seguro. Não existem 
estradas na região, qualquer pequena lesão que te impeça de caminhar, 
uma simples  torção  de tornozelo,  fará com que você tenha  que ser 
removido de helicóptero para o hospital  mais próximo, ou seja,  para 
Lukla ou Kathmandu. E um resgate de helicóptero poderá te custar uma 
pequena fortuna, algo entre 4 mil e 6 mil dólares. Nem todos os seguros 
de viagem cobrem remoção médica para pratcantes de trekking acima 
de  3.000  metros.  Nós  contratamos  um  seguro  pela  World  Nomads 
(www.worldnomads.com.br)  que  cobre  remoção  médica  para 
pratcantes  de  trekkings  até  6.000  metros.  Leia  cuidadosamente  as 
condições do contrato, mas basicamente, em caso de necessidade, você 
precisará  entrar  em contato com  eles  por  telefone antes  de acionar 
uma eventual remoção.

Custos totais por pessoa

A  partr  do  momento  que  chegamos  no  Nepal,  os  valores  abaixo 
corresponderam  aos  nossos  gastos  por  pessoa  para  a  realização  do 
trekking de forma independente. Dormimos duas noites em Kathmandu 
antes  do  trekking  para  termos tempo de providenciar  os  permits   e 
outras duas noites após retornarmos de Lukla.

– Passagem aérea de Kathmandu-Lukla-Kathmandu: US$ 340,00
– Seguro viagem com cobertura de remoção médica até 6 mil metros: 
US$ 100,00
– Visto de turismo para 30 dias: US$ 40,00
– Taxa do Parque Nacional de Sagarmatha: US$ 34,00
– Taxa do governo local em Lukla: US$ 20,00
– 4 diárias de hospedagem em Kathmandu: US$ 60,00
– Alimentação, transporte e passeios em Katmandu: US$ 150,00
– 15 dias de trekking (média de US$ 30,00 por dia á pessoa): US$ 450,00
TOTAL por pessoa = US$ 1.194,00

Portanto, com menos de US$ 1.200,00 dólares é possível pagar todas as 
despesas  do trekking  ao  Campo Base do  Everest.  Acrescente  a  esse 
valor o preço da passagem do Brasil para Kathmandu, algo em torno de 
US$ 1.500,00,  e  a  aquisição dos equipamentos necessários  (mochila, 
bota de trekking, roupas de frio, etc). Caso você já possua as roupas e 
equipamentos  necessários,  sua  viagem  sairá,  portanto,  por  US$ 
2.700,00, ou aproximadamente R$ 10 mil reais, dependendo de como 
estver a taxa de câmbio.

A caminho de Namche e primeira visão das grandes montanhas. 

O roteiro

As alttudes a seguir indicadas se referem ao local onde você dorme, os  
valores  já  convertdos  em  dólares  representam  os  gastos  de  uma 
pessoa. Quando viajamos, o câmbio era de US$ 1,00 = 100 NPR (rúpias 
nepalesas).  O  tempo  total  de  caminhada  indicado  inclui  todas  as 
paradas para fotos,  descansos rápidos e alternância nas camadas de 



roupas  utlizadas  (trar  a  mochila,  trar  a  blusa,  guardar  a  blusa, 
recolocar a mochila e seguir caminho).

Trilha ao Campo Base do Everest. 

Dia 01 – Kathmandu (1.400 m) -> voo até Lukla (2.860 m) -> Monjo 
(2.800 m): Chegamos por volta das 5:00 da manhã no aeroporto de 
Kathmandu para pegarmos o primeiro voo do dia para Lukla. Procure 
sempre reservar um voo no primeiro horário do dia, pois isso maximiza 
suas chances de não ter o voo cancelado ou atrasado. O aeroporto de 
Lukla é famoso pelo mau tempo que faz com que seja comum o atraso 
e  cancelamento  de  voos.  Nossas  passagens  foram  compradas  em 
novembro de 2017, portanto, com 4 meses de antecedência. O voo pela 
Yet Airlines decolou às 6:10 e às 6:45 já pousamos no aeroporto de  
Lukla. Retramos nossas mochilas e fomos tomar café da manhã (US$ 
8,40) logo na saída do aeroporto. Cada mochila estava pesando cerca 
de 11 kg. Compramos 3 litros de água (US$ 1,00 o litro) e alugamos um 
par de bastões de trekking (US$ 12,00 por 15 dias). Dividimos a água 
enchendo  nossas  camelbaks  e  assim,  cada  mochila  fcou  com 
aproximadamente  12,5  Kg.  Na saída de Lukla,  paramos no posto  de 
checagem  para  nos  registrar  e  pagar  a  taxa  do  governo  local  (US$ 
20,00).  Às  8:30  começamos  a  caminhar  e  às  11:30  chegamos  em 
Phakding. Muitos trekkers costumam dormir aqui, mas achamos que é 
muito pouco o trajeto percorrido e preferimos adiantar um pouco mais  
o primeiro dia,  dormindo mais  pra frente  no caminho.  Em Phakding 
tomamos uma sopa de alho, muito boa para ajudar na aclimatação, e 
um café (US$ 3,50 tudo). Retomamos a caminhada às 11:50 e às 14:10 
chegamos  ao  vilarejo  de  Monjo.  Nos  hospedamos  no  Monju  Guest 
House (US$ 5,00 pelo quarto duplo com banheiro e chuveiro e US$ 
16,00  por  um menu que incluía  o  jantar  e o  café  da manhã do dia 
seguinte). Tempo total de caminhada: 5h20.

Dia 02 – Monjo (2.800 m) -> Namche Bazaar (3.340 m):  Tomamos café 
da manhã e  começamos  a caminhar  às  8:45,  chegando em Namche 

Bazaar às 12:30. Nos hospedamos no Hotel Khangri (US$ 15,00 a diária 
em quarto duplo).  Essa hospedagem é possível reservar previamente 
pelo site Booking.com. Após deixar as mochilas no hotel, fomos até um 
restaurante chamado Sherpa Barista para almoçar (US$ 12,50 por um 
sanduíche  enorme  de  frango  BBQ  e  um  café  late).  Tempo total  de 
caminhada: 3h45.

Primeira visão de Namche Bazaar. Até esse ponto é possível usar óculos 
de sol normais.

Dia 03 – Namche Bazaar (3.340 m) – dia de aclimatação: a ideia de um 
dia de aclimatação é permitr que seu corpo vá se adaptando à baixa 
concentração de oxigênio e com isso minimizar a aparição dos sintomas 
do mal de alttude. Saímos às 8:15 na tentatva de percorrer a trilha que 
leva até o Hotel Everest View (3.880 m). Entretanto, nos desviamos em 
uma bifurcação logo na saída de Namche e com isso fomos parar perto 
do vilarejo de Khumjung. Pedimos informações para uma senhora que 
nos indicou o caminho correto e conseguimos chegar ao Hotel às 11:45. 
Comemos um sanduíche de queijo  e tomamos um chocolate quente 
(US$ 16,50, o que é muito caro!). Às 12:45 começamos a descer e às 
14:15 chegamos de volta à Namche. Tempo total de caminhada: 5h00.

Dia de caminhada para aclimatação  próximo à Namche Bazaar.

Dia 04 – Namche Bazaar  (3.340 m) -> Tengboche (3.860 m):  O tempo 
amanheceu bastante fechado e com muita neve, por  isso saímos de 
Namche um pouco tarde, às 8:00, e usando as calças impermeáveis. Às  
11:00  chegamos  no  ponto  mais  baixo  do  dia,  o  vilarejo  de  Phunke 
Tenga, onde trocamos de calças e tomamos um chá de limão com mel e 
gengibre (US$ 1,50). Passamos por um checkpoint da polícia e às 11:30 
iniciamos uma longa subida de mais de 600 metros, saindo de 3.250m 
até 3.860m, chegando em Tengboche às 13:30. Ficamos no lodge Tashi  
Delek (US$ 4,00 o quarto duplo), bem em frente ao monastério da vila. 
Fomos até a padaria próxima e tomamos um café com leite (US$ 2,00) e 



comemos  um  brownie  (US$  4,50).  Às  15:00  partcipamos  de  uma 
cerimônia  diária  de  oração  que  ocorre  dentro  do  monastério  de 
Tengboche, o maior da região. A cerimônia durou cerca de 45 minutos e 
quando saímos o tempo tnha fechado e nevava bastante. Preços das 
refeições cobradas no lodge: chá de limão com mel e gengibre (US$ 
6,00 uma garrafa térmica de 1 litro), sopa de vegetais (US$ 4,00), Fried 
Noodles with Cheese (US$ 6,00), Contnental Breakfast (US$ 7,00, pão, 
ovo mexido e café com leite ou chá). Foi o primeiro dia sem banho no 
trekking.  Haveriam mais  9  pela  frente.  A  noite  foi  a  mais  fria  até  o 
aquele momento, chegando a marcar -0,5°C dentro do quarto.  Tempo 
total de caminhada: 5h00.

Lodges vistos a partr do monastério de Tengboche 

Dia 05: Tengboche (3.860 m) -> Dingboche (4.410 m):  Acordamos às 
5:30, o café foi servido às 6:30 e começamos a caminhar por volta das  
7:30. Chegamos à vila de Somare às 10:30, ultrapassando a cota dos 
4.000m  de alttude.  Paramos  para  descansar  e  tomar  chá de  limão, 
nosso  famoso  “hot  lemon ginger  honey”  (US$  1,50).  Chegamos  em 
Dingboche  às  12:30.  Tínhamos  indicações  para  fcar  no  lodge  Snow 
Lion, logo na entrada do vilarejo, mas quando chegamos não haviam 
mais  vagas.  Andamos  mais  alguns  minutos  observando  os  lodges  e 
escolhemos o Himalayan Culture Home. O dono nos recebeu e disse 
que a hospedagem era gratuita, desde que fzéssemos nossas refeições 
ali  (jantar e café da manhã).  Deixamos nossas mochilas no quarto e 
fomos  almoçar  no  Café  Himalaya  (um  cheese  omelete  e  um  hot 
chocolate  por  US$  7,00).  Às  15:30,  assim  como  no  dia  anterior  em 
Tengboche,  começou  a  nevar  bastante.  Antes  de  dormir,  Pri  tomou 
meio comprimido  de Diamox pois  estava com muita  dor  de cabeça. 
Tempo total de caminhada: 5h00.

Vista de Dingboche pela manhã, no dia seguinte à nossa chegada. 

Dia 06: Dingboche (4.410 m) – dia de aclimatação: era 1º de abril e Pri 
me disse que não estava se sentndo bem e que queria desistr e voltar. 
Foram 30 segundos de afição até eu perceber que era brincadeira dela 
pelo dia  da mentra.  Vai  ter troco, essa!  Tomamos café  da manhã e 
saímos às 8:15 para subir até onde conseguíssemos uma montanha que 
fca atrás do vilarejo, o Naugkartshang Peak (5.083m). Não sei até que 
alttude  subimos,  mas  após  certo  ponto  o  terreno  estava  bastante 
escorregadio  por  causa  da  neve  e  do  gelo  e  decidimos  retornar. 
Descendo ao vilarejo, paramos na padaria que existe ao lado do lodge 
Snow Lion, a French Bakery (um hot chocolate, um bolo ruim chamado 
Marble cake por US$ 10,00). Também compramos um cartão de wi-f 
pré-pago Everest link por US$ 6,00 e 200MB de dados, sufcientes para 
mandar algumas mensagens e dar sinal de vida. Almoçamos em outra 
padaria, Mama’s Bakery (uma apple pie e um milk cofee por US$ 5,50).  
Retornando ao lodge, encontramos o dono saindo para guiar um grupo 
ao Island Peak (6.189m), que fca à duas horas de caminhada dali e é 
uma das montanhas mais acessíveis da região. Mais tarde, conversando 
com a esposa dele, ela nos contou que ele tnha 28 anos de idade e que 
já havia feito cume no Everest em oito oportunidades, mas que agora, 
com uma flha pequena pra cuidar, ele não escalava e nem guiava mais  
em montanhas de 8 mil metros, apenas em montanhas “six thousand”. 
Tempo total de caminhada: não anotado.

Caminhada  de  aclimatação  no  Naugkartshang  Peak  com  Dingboche 
abaixo, à esquerda na foto. 

Dia 07: Dingboche (4.410 m) -> Lobuche (4.950 m): Após o café  da 
manhã, saímos às 7:45 e às 9:45 chegamos em Thukla. Esse trecho é 
pratcamente plano e do lado esquerdo você observa bem de perto o 
Taboche (6.542 m) e o Cholatse (6.440 m). Pri se senta muito bem e eu 
estava morrendo, com a garganta arranhando e sentndo muito frio nos 
braços. Em Thukla tomamos um chá de limão (US$ 2,00). Retomamos a 
caminhada às 10:00 e às 11:00 terminamos a subida até os memoriais 
aos  mortos no Everest.  Às  11:45  chegamos  em Lobuche.  Nessa  vila, 
você paga uma taxa única de hospedagem em um posto de controle 
logo na entrada (US$ 5,00) e informa em qual lodge você vai dormir.  
Escolhemos o New EBC Guest House. Deixamos as mochilas no quarto e 
fomos até a Highest Bakery, que orgulha de ser a padaria mais alta do 
mundo (um hot chocolate e um brownie por US$ 10,00). Com o cartão 
wi-f,  olhamos a previsão do tempo no site mountain-forecast.com e 
vimos que haveria uma janela de tempo bom para o dia seguinte no 
Kala Pathar e decidimos sair bem cedo para chegar em Gorak Shep a 
tempo de subir a montanha antes do meio-dia. Dormimos muito mal 
por causa do calor, pois colocamos muitos cobertores e a cama virou 
um forno. Tempo total de caminhada: 3h45.



A caminho de Lobuche. 

Memoriais aos mortos no Everest. 

Dia 08: Lobuche (4.950 m) -> Gorak Shep (5.164 m) -> Kala Pathar 
(5.643  m)  ->  Gorak  Shep  (5.164  m): Acordamos  às  5:00,  o  café  foi 
servido às 6:00 e às 6:30 saímos de Lobuche. Chegamos em Gorak Shep 
às  9:00.  Pegamos o primeiro lodge na entrada do vilarejo,  Himalaya  
Lodge, o pior em que fcamos durante toda a trilha. Deixamos uma das 
mochilas, esvaziamos a outra e, levando apenas alguns itens, às 9:45 
iniciamos a subida ao Kala Pathar, montanha de 5.643m e que seria o 
ponto  mais  alto  que  iríamos  atngir  em  todo  o  trekking.  Às  11:45 
chegamos no topo, fazia muito frio e ventava forte. Após algumas fotos 
e um pedaço de chocolate, às 12:00 começamos a descer, chegando na 
base às 13:30. Tomamos chá, comemos pipoca e jantamos pizza. Não 
dormimos  quase  nada  por  causa  do  frio,  chegando a  marcar  -4,0°C 
durante  a  madrugada  dentro  do  nosso  quarto.  Tempo  total  de 
caminhada: 6h15 (2h30 de Lobuche até Gorak Shep e 3h45 para subir  
e descer o Kala Pathar).

Dia 09: Gorak Shep (5.164 m) -> Campo Base do Everest (5.364 m) -> 
Gorak Shep (5.164 m): Acordamos às 5:30, tomei café da manhã (Pri 
não  conseguiu  comer,  com náuseas  e  falta  de  apette  por  causa  da 
alttude)  e  compramos  um  pacote  de  bolacha  pra  comer  na  trilha.  
Saímos às 7:15 e chegamos no Campo Base às 9:15. Ficamos por lá até 
10:45 e começamos a retornar.  Na subida da saída do Campo Base, 
encontramos o Manoel Morgado guiando um trekking com 5 clientes 
brasileiros. Em um rápido bate-papo, ele nos indicou outro lodge para 
fcarmos,  já  que  o  nosso  era  horrível.  Chegamos  em  Gorak  Shep às 
12:15 e trocamos para o lodge indicado, Everest INN.  Tempo total de 
caminhada: 3h30.

Campo Base e cascata de gelo do Khumbu. 

Dia 10: Gorak Shep (5.164 m) -> Dzongla (4.830 m): Saímos às 7:30 às 
9:30  chegamos  em  Lobuche.  Paramos  no  New  EBC  Guest  House  e 
tomamos um chá de limão (US$ 1,50). Saímos de Lobuche às 10:15 e às 
13:00  chegamos  em  Dzongla.  O  primeiro  lodge  que  tentamos  vaga 
estava lotado e fomos para o Mountain Home Lodge.  Tempo total de 
caminhada: 4h45.

Dia 11: Dzongla (4.830 m) -> Cho La Pass (5.420 m) -> Dragnac (4.700 
m): Saímos às 6:00 de Dzongla e às 7:00 terminamos de atravessar o 
vale e chegamos no início da subida de uma parede que leva ao passo 
Cho La. Às 9:00 chegamos no topo e iniciamos a travessia do glaciar. Às  
10:00 terminamos a travessia e começamos a descer a outra parede, 
chegando ao fm dela às 11:30. Iniciamos a caminhada até Dragnac e 
chegamos no lodge às 13h. Nesse dia não há locais pelo caminho onde 
se possa parar pra tomar chá. Tanto a subida, a travessia e a descida do  
passo são bastante escorregadias e o uso de mini-crampons teria sido  
de grande ajuda. Não utlizamos e conseguimos atravessar sem grandes 
sustos, mas agora já conhecendo o caminho, considero que teria sido 
muito útl a utlização desse acessório. Eles podem ser comprados em 
Namche, não sei dizer o preço, mas são simples e não devem ser caros. 
São adaptáveis à qualquer tpo de bota. Não são crampons de escalada, 
servem apenas para evitar  escorregões nas  partes  com gelo.  Tempo 
total de caminhada: 7h00.

Subida ao Cho La Pass. 



No alto do Cho La Pass. 

Cruzando o glaciar para iniciar a descida.

Dia 12: Dragnac (4.700 m) -> Gokyo (4.750 m):  Começamos a caminhar 
às 7:30 mas não conseguimos achar a trilha por causa da quantdade de 
neve que caiu durante a noite e apagou os rastros de pegadas. Por volta 
das 8:00 começamos a seguir um sherpa que guiava dois clientes. Às 
8:30 chegamos na beira do glaciar Ngozumba, mas paramos por uns 30 
minutos aguardando que o sherpa fosse na frente. Às 10:30 chegamos 
em Gokyo. Depois de 9 dias, fnalmente consegui tomar um banho com 
balde e canequinha. Tive uma noite psicodélica, quase sem conseguir 
dormir nada, com pensamentos estranhíssimos e aleatórios causados 
pela alttude. Tempo total de caminhada: 3h00.

Vila de Gokyo com o Gokyo Ri ao fundo e o lago coberto de neve.

Dia 13: Gokyo (4.750 m) -> Khumjung (3.790 m): Acordamos às 5:45 e 
subimos  o  morro  que  fca  atrás  do  lodge  para  trar  algumas  fotos. 
Depois descemos, tomamos café, arrumamos as mochilas e saímos às 
8:30.  Às  11:00  chegamos  em  Machermo,  paramos  para  um  lanche 
rápido  e  às  11:20  retomamos a  caminhada.  Às  13:10  chegamos  em 
Dhole e paramos para almoçar. Saímos de Dhole às 14:00 e chegamos 
em Khumjung às  18:00.  Dia  longo,  o  mais  extenso de toda a trilha. 
Fomos na padaria  de um cara estranho, ao lado do lodge Khumjung 
Greenland de um tozinho que não falava inglês.  Com gestos ele me 
explicou  que  a  diária  seria  de  US$  2,00  pelo  quarto  duplo.  Acabei 
deixando  US$  5,00  pela  simpata  dele.  Tempo  total  de  caminhada: 
8h30.

Morro atrás da vila de Goky e o Glaciar Ngozumba.

Dia 14:  Khumjung (3.790 m) -> Namche Bazaar (3.340 m):  Saímos do 
lodge às 7:30 e paramos na padaria Hidden Village Lodge, na saída da 
vila. Às 8:00 saímos de Khumjung caminhando bem devagar e trando 
muitas  fotos.  O  caminho é  muito  bonito.  Chegamos  em Namche às 
10:00. Fomos novamente na Sherpa Barista e à noite no The Irish Pub 
Namche, onde tomamos nossas merecidas Everest Beer (bem ruim) e 
duas Guinness de latnha. Tempo total de caminhada: 2h30.

Deixando para trás a vila de Khumjung rumo a Namche Bazaar.

Dia 15:  Namche Bazaar (3.340 m) -> Lukla (2.860 m): Às 7:30 saímos 
de  Namche  e  às  10:00  chegamos  em  Monjo.  Não  paramos  e 
contnuamos caminhando até 12:00 quando paramos para almoçar em 
uma padaria,  Herman Bakery.  Às  13:30  chegamos em Phakding e  às 
16:00 chegamos em Lukla com uma chuva leve começando. Ficamos no 
Himalaya Lodge, logo acima da pista do aeroporto.  O dono do lodge 
nos  disse  que  deveríamos  ter  confrmado  nossa  presença  junto  à 
companhia aérea para o voo do dia seguinte e que isso normalmente 



precisaria ser feito entre 15h e 16h, sendo que já eram 18h naquele 
momento. Ele próprio ligou na Yet Airlines e conseguiu confrmar o voo 
para nós. Fiquei meio desconfado dessa história, mas no fnal ele era 
super gente boa e só queria mesmo ajudar. Tempo total de caminhada: 
7h30.

Deixando Namche Bazaar rumo à Lukla. 

Dia 16: Lukla (2.860 m) -> Kathmandu (1.400 m): Saímos do lodge às 
5:30 e fomos para o aeroporto. Havia muita gente tentando embarcar e 
o tozinho do lodge, o mesmo que ligou na companhia aérea no dia 
anterior, agora nos ajudou a fazer o check-in. Ele nos viu parados em 
uma fla que não andava de jeito nenhum e fez uma moça do balcão 
nos atender. Realmente foi uma grande ajuda. O voo decolou às 6:50, 
10 minutos antes do previsto. Sensacional!

Aeroporto Tenzing-Hillary, Lukla. 

Dicas finais

Embaixada do Brasil em Kathmandu: Endereço: Chundevi Marg, H-155 
Maharajgunj,  Kathmandu  44600,  Nepal  Endereço  Postal:  P.O.  Box 
19299,  Kathmandu,  Nepal.  Telefone:  +977  (1)  4721-462á463. 
Recomenda-se informar a Embaixada do Brasil sobre seu itnerário, mas 
nós não tvemos tempo de fazer isso.

Fique esperto: às vezes, trekkers independentes são pressionados a não 
ir  sozinhos.  Embora  a  segurança  seja  citada  como  a  principal 
preocupação,  o  dinheiro  é  muitas  vezes  a  motvação.  Taxistas, 
atendentes de hotel  ou agentes nos balcões  de emissão  de permits 
podem tentar lhe vender um guia ou uma excursão de seus negócios 
familiares.  No  nosso  caso,  pelo  menos  dois  taxistas  tentaram  nos 
convencer  que  fazer  o  trekking  sozinhos  seria  perigoso  e  que 
deveríamos contratar os guias indicados por eles.

Câmbio:  você  precisar  trocar  os  seus  dólares  ou  euros  por  rúpias 
nepalesas  antes  de  iniciar  o  trekking.  Todas  as  despesas  na  trilha 
precisarão  ser  pagas em moeda local.  Em Namche Bazaar  e Lukla é 
possível  encontrar  agências  de  câmbio,  mas  a  taxa  cobrada 
provavelmente será menos favorável do que em Kathmandu. Fizemos 
câmbio em locais diversos, todos no bairro de Thamel, em Kathmandu e 
a taxa era US$ 1,00 = NPR 100,00.

Recarga de baterias: não haverá tomadas elétricas nos quartos. Você só 
pode carregar  seus eletrônicos na recepção.  Carregar  seu telefone é 
caro  e  geralmente  custa  de  US$  2,50  a  US$  5,00  para  uma  carga 
completa  de bateria.  Nós levamos  dois  power-banks e  mantendo os 
telefones quase o tempo todo em modo avião, utlizando apenas para 
trar fotos, conseguimos fazer toda a trilha sem necessidade de pagar 
para recarregar.

Rotina pela manhã: faça alongamentos quando você acordar ou antes 
de começar a caminhada. Use protetor solar nas partes expostas: rosto, 
lábios, mãos e orelhas. Não se esqueça nunca das orelhas. A radiação 
solar é muito forte em alttudes elevadas e pode queimar sua pele com 
muita facilidade.

Rotina da tarde: lave o rosto e as mãos quando chegar ao alojamento 
por volta das 13h ou 14h. O dia ainda estará um pouco quente quando 
você chegar. Assim, será mais fácil lavar o rosto e as mãos com água fria 
naquele momento. Se estver muito frio, use apenas lenços umedecidos 
para se limpar. Troque de roupa, tre suas botas e meias e use meias de 
lã e chinelos. Isso permitrá sua roupa de caminhada fque seca e seus 
pés respirem e estejam prontos para a caminhada no dia seguinte.

Rotina noturna: coma por volta das 18h30 ou 19h e vá para a cama às 
19h30 ou 20h. Dessa forma você pode acordar às 6h da manhã e ainda 
ter cerca de 10 horas de sono. Você precisaria de 9 a 10 horas de sono  
para  se  recuperar  bem  e  estar  pronto  para  a  caminhada.  Use  um 
cobertor em cima de seu saco de dormir para torná-lo mais quente.  
Não hesite em pedir cobertores extras se precisar. Não beba muita água 
antes de ir para a cama. Sair do saco de dormir para ir ao banheiro pode 
ser extremamente difcil nessas noites frias. Desligue o telefone (para 
conservar a bateria) e mantenha-o dentro do saco de dormir. A bateria 
do  telefone  é  drenada  rapidamente  no  frio,  mesmo  que  esteja 
desligada. O calor dentro do saco de dormir impedirá a drenagem da 
bateria.  Mantenha  sua  garrafa  de  água  dentro  do  saco  de  dormir 
também. Se for água quente, vai aquecê-lo dentro do saco de dormir. 
Se for água fria, vai aquecer lentamente devido ao calor do corpo. Se a 
água for deixada do lado de fora, ela pode fcar congelada pela manhã.

Mapas: compre um mapa da trilha ainda em Kathmandu.  A trilha é 
muito bem demarcada e é pratcamente impossível se perder. Se fcar 
em  dúvida  em  algum  trecho  com  bifurcação,  basta  aguardar  alguns 
minutos  que  logo  surgirá  alguém  pra  você  perguntar  qual  caminho 
seguir. Em alguns trechos de rocha, onde não existe trilha visível, siga os 
traços de esterco deixado pelos iaques.

Sempre: sempre dê passagem às mulas, cavalos, iaques e carregadores 
na trilha. Mulas, cavalos e iaques não cedem o lugar a você e eles vão te 
derrubar.  Basta  se  afastar  quando  você  vê-los.  Os  carregadores 
carregam  cargas  pesadas  na  cabeça  e  nas  costas.  É  difcil  para  eles 
verem o que está na frente. Sempre dê lugar a carregadores com cargas 
pesadas. Fique de pé no lado de cima e não no lado da borda quando 
estver dando lugar às mulas, cavalos e iaques. Tome um bom café da 
manhã, coma um bom almoço e um bom jantar. Dessa forma, você não 
precisará de nenhum lanche e não se sentrá fatgado na caminhada. 
Coma  Dal  Bhat  para  o  almoço.  Te  dará  uma  boa  quantdade  de 
carboidratos e proteínas.  Você também poderá reabastecer sua água 
 nos lodges onde almoçar. Beba pelo menos 3 litros de água todos os 
dias.  Seu  corpo  desidrata  rapidamente  na  caminhada.  Amacie  seus 
sapatos de trekking antes de usá-los na caminhada. Mantenha sempre a 



stupa à sua direita quando passar por uma. Costuma-se ir no sentdo 
horário em torno das stupas. Mantenha um ritmo lento e constante e 
mantenha-se  hidratado.  Traga  seu  Kindle,  um jogo  de  cartas  ou  um 
livro.  Pode  fcar  extremamente  chato  durante  as  tardes  nos  lodges. 
Traga uma bateria  externa,  pois  o carregamento do seu smartphone 
pode  ser  muito  caro.  Reserve  o  primeiro  voo  para  Lukla  saindo  de 
Kathmandu. O clima em Lukla não é bom a maior parte do tempo e os  
voos  costumam  atrasar.  Se  você  está  no  primeiro  voo,  ainda  terá  a 
chance de voar no mesmo dia em caso de atrasos.

Nunca: nunca jogue lixo na trilha. Existem áreas designadas para jogar 
lixo  ou  simplesmente  guarde-o  na  mochila  e  jogue  no  lixo  quando 
chegar no lodge. Não carregue mais nada além do que for estritamente 
necessário. Ao caminhar por tantos quilômetros, por tantas horas por 
dia,  até  um  quilo  extra  de  peso  pode  parecer  pesado  demais.  Não 
precisa trazer nenhum lanche extra além de uma barra de chocolate. 
Você não precisará de muitos lanches se tomar um bom café da manhã, 
um bom almoço e um bom jantar. Não coma carne na caminhada. A 
carne é carregada pelos porters e geralmente não é fresca. Atum você 
para consumir. Não beba álcool. Álcool e alttude não vão bem. Você 
pode tomar uma cerveja ou duas para comemorar quando voltar para 
Namche ou Lukla. Não compre garrafas de água. Garrafas de água são 
caras. Basta encher sua garrafa no lodge ou restaurante com água fria e 
usar fltros ou comprimidos de purifcação de água. Água fria nos lodges 
e restaurantes é gratuita. Não use muito o seu telefone. Mantenha-o no 
modo avião e aquecido junto ao seu corpo. Dessa forma, você pode 
economizar  sua  bateria  e  não  pagar  pelo  carregamento.  Não  traga 
equipamentos de camping, como barracas, etc. (exceto saco de dormir). 
Você vai fcar em alojamentos. Não tome banho. Chuveiros quentes são 
caros e custam entre US$ 4,00 e US$ 5,00. Traga um sabonete pequeno 
e lave o rosto e as mãos quando chegar ao alojamento por volta das 2h 
da tarde, quando o tempo estver um pouco quente. Caso contrário, use 
lenços umedecidos para se limpar.

Coisas para ter em mente: Você pode tomar metade de um Diamox 
pela  manhã  e  metade  à  noite  se  começar  a  perceber  problemas 
relacionados à alttude. Eu só tomei metade em uma noite para tentar 
dormir melhor, mas não achei que tenha ajudado. Fora isso, fui capaz 
de lidar com as dores de cabeça apenas com muita água, chá, café e 
sopa de alho. Sopa de alho é recomendada para doença de alttude. 
Experimente e veja se isso ajuda. Você não tem que ser super atlétco 
ou um caminhante experiente. Pessoas de todas as idades e todos os 
níveis de condicionamento fsico percorrem a trilha com sucesso.

No geral: o trekking ao Campo Base do Everest é a caminhada mais 
popular no Nepal. A jornada, as paisagens, a magnitude das montanhas 
e  o  sentmento  de  realização  no  fnal  da  caminhada  são  incríveis. 
Esperamos  que  este  Guia  ajude  você  a  planejar  e  embarcar  na  sua 
aventura pelas montanhas do Himalaia.

Referências

htp:ááwww.everestbasecamptrek.org

htps:ááwanderingon.com

htp:ááaltamontanha.comáremedios-e-tudo-sobre-alttude

htps:ááwww.hospitalsiriolibanes.org.brásua-saudeáPaginasáedema-
pulmonar-pode-ser-fatal-deve-ser-tratado-urgencia-.aspx

O que levar

A seguir,  a lista de itens utlizados durante o trekking. Os nomes das 
marcas  e  modelos  quando  informados  são  apenas  exemplos.  Itens 
semelhantes, de pior ou melhor qualidade, também pode ser utlizados. 
O que mudará provavelmente será o conforto e a durabilidade.

– 1 bota de trekking Salomon X-Ultra Mid

– 1 chileno Havaianas (um Crocs teria sido melhor)

– 2 pares de meia de trekking Quechua

– 1 par de meia de lã merino da marca Lorpen

– 1 par de meia de lâ merino Lorpen do tpo liner

– 1 calça para trilha Quechua

– 1 calça impermeável Climatc da Trilhas e Rumos

– 1 calça segunda-pele Curtlo ThermoPlus

– 2 cuecas sintétcas sem algodão

– 1 blusa segunda-pele comum

– 1 blusa segunda-pele Curtlo ThermoPlus

– 1 camiseta dry-ft de manga longa

– 1 camiseta dry-ft de manga curta

– 1 camiseta de algodão para dormir

– 1 blusa de feece Quechua

– 1 anorak Simond

– 1 blusa de penas North “Fake”

– 1 par de luvas para neve

– 1 par de luvas de lã

– 1 protetor de orelhas (ou um gorro se preferir)

– 1 buf

– 2 pares de óculos (um normal e outro  categoria 4)


