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Nesta viagem aos Himalaias na Índia, vamos 
levá-lo ao Ladakh, também conhecido por 
“Pequeno Tibet”. 

É aqui  que se localiza o “Markha Valley”, 
repleto de paisagens exóticas, pequenas e 
remotas aldeias, templos budistas, pastagens 
verdejantes em altitude e grandes montanhas, 
culminando no pico Kang Yatse, com 6400m.
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O vale Markha, para além de oferecer uma 
boa oportunidade de desfrutar da serenidade 
dos Himalaias, constitui também um desafio, 
cruzando o colo de Kongmaru La aos 5130m 
de altitude. 

Este trekking, combina o prazer de uma 
caminhada em alta montanha, sempre com 
paisagens selvagens - onde por vezes são 
avistados leopardos das neves - com a 
descoberta da cultura local, passando em 
pequenas e remotas aldeias.
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Dia 1 e 2:
Voo Lisboa - Delhi - Leh (3500m)
Alojamento em Hotel/GuestHouse
Para uma melhor aclimatação do corpo à altitude, 
aconselhamos passar o resto do segundo dia sem 
grandes esforços, aproveitando para descansar e 
para as compras de ultima hora, não esquecendo de 
comer bem e reforçar a ingestão de líquidos, para uma 
hidratação mais eficiente. 

Dia 3: 
Dia livre em Leh
Alojamento em Hotel/GuestHouse
Este dia poderá ser aproveitado para visitar o Palácio 
de Leh e/ou a Shanti Stupa - monumentos para os 
quais as caminhadas constituem uma boa actividade 
para a aclimatação.

PROGRAMA 
PREVISTO
MARKHA VALLEY TREK 2018
Duração: 14 dias
18 de Agosto a 31 Agosto



Dia 4:
Leh - Skiu (transfer e caminhada de 2h30min)
Deixaremos Leh pela manhã passando pelo mosteiro 
de Spituk. O trekking começa em Chilling e dirigimo-
nos para Skiu onde chegaremos após 2h30 a 3h00 de 
caminhada. Será um dia mais curto que servirá como um 
“aquecimento” para o resto da travessia.

Dia 5: 
Skiu - Markha 7h
Longa etapa de desníveis suaves (não se ganha muita 
altitude). Algumas passagens de rio a vau, ou usando 
pequenas pontes equilibradas, introduzem um colorido 
especial. Passadas algumas horas encontramos a 
pequena povoação de Chaluk, após a qual passaremos 
um oásis verdejante coberto de flores. A aldeia de 
Markha é a mais importante do vale e aqui podemos 

visitar o seu pequeno mosteiro.

Dia 6: 
Markha - Tachuntse 7h
Neste dia ganharemos mais altitude. Gradualmente a 
paisagem vai-se transformando, primeiro encontramos 
ainda terreno verdejante e, à medida que subimos, os 
oásis vão rareando cada vez mais. O final do dia será 
premiado com as vistas privilegiadas do Kang Yatse, a 
montanha monarca da região com 6400m.

Dia 7: 
Tachuntse - Campo base Male/Tikyu 5h
Já bem enquadrados nos territórios de alta montanha, 
não podemos deixar de apreciar os contrastes das 
vertentes desérticas que nos rodeiam. A pouco e pouco 
iremos penetrando no vale selvagem de Langtang 
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Chan. Aqui foram já avistados leopardos das neves e a 
sensação de se estar num lugar remoto ganha uma outra 
dimensão. O acampamento será montado num prado 
situado aos 4600m, encaixado entre as montanhas.

Dia 8: 
Descanso Campo base Male
Este dia pode ser aproveitado para o descanso efectivo 
e para desfrutar das vistas deslumbrantes ou para 
realizar uma aproximação a um dos glaciares mais 
próximos que conduzem a montanhas com mais de 6000 
metros, algumas desconhecidas.

Dia 9: 
Campo Base - Nymaling 7h
Retornamos algumas horas por terreno conhecido, 
descendo o vale de Langtang Chan e, na confluência 
dirigimo-nos para os longos prados que constituem o 
vale de Nymaling. O gigante Kang Yatse torna-se agora 
numa presença constante. Em Nymaling encontramos 
uma espécie de micro-povoado de tendas improvisado 
aos 4800m. Trata-se de um ponto de passagem 
importante para trekkers e pastores locais.

Dia 10: 
Nymaling - Chokdo 6h
Vários dias subindo em altitude prepararam-nos para 

este dia em que atravessaremos o colo Konmaru La 
a cerca de 5200m. Deixaremos de avistar o Kang 
Yatse mas, em compensação, iremos descer e entrar 
progressivamente num canyon espectacular onde 
se poderão apreciar os contrastes geológicos de 
proporções exageradas.

Dia 11: 
Chokdo - Shamsumdo - Hemis (visita ao mosteiro 
tibetano de Hemis) - Leh
Alojamento em Hotel/GuestHouse
Uma curta caminhada marca o final do trekking, onde 
seremos recolhidos pelas viaturas que nos levarão a 
Leh, não sem antes realizar uma paragem para visitar o 
mosteiro de Hemis, um dos maiores monumentos de toda 
a região do Ladakh-Zanskar.

Dia 12: 
Leh
Alojamento em Hotel/GuestHouse

Dia 13 e 14: 
Viagem Leh - Delhi - Lisboa
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PREÇO: 1400€

INCLUI: 
CENTRO MONTANHA
Enquadramento e acompanhamento durante o 
programa pelo guia do Centro Montanha Paulo Roxo

PARCEIROS EM LEH
• Transferes aeroporto - hotel em Leh (ida e volta);
• Alojamento em hotel, em quarto duplo/twin em 
   Leh, e tendas durante o trekking;
• Transportes de acordo com o programa (transferes 
   para o início e final do trekking de e para Leh);
• Cavalos para carregar o material durante o trekking;
• Serviços gerais, como cozinheiro, ajudante, etc;
• Refeições durante o trekking;
• Acompanhamento por guia suplementar de trekking;
• Permit de acesso à área.

NÃO INCLUI:
• Voos internacionais e domésticos (Lisboa - Delhi - Leh);
• Visto de entrada na Índia;
• Alojamento e refeições em Delhi;
• Almoços e jantares em Leh;
• Seguros;
• Entradas nos mosteiros e monumentos;
• Equipamento pessoal para o trekking;
• Todas as atividades e visitas opcionais;
• Qualquer tipo de gratificação;
• Todos os extras pessoais;
• Gastos derivados de condições meteorológicas 
   adversas e atrasos de voos;
• Qualquer item não mencionado como incluído.

PREÇOS E DETALHES
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