HOČEM VEČ

OKOLI ANAPURNE

Kolesarski

treking

NA 5.416

metrov
Treking med himalajskimi vršaci,
pod streho sveta, je bil moja skrita
želja že od mladosti, ampak o tem
raje nisem govorila na glas. Med
lanskim potopisnim predavanjem o
kolesarjenju okoli Anapurne pa me
je ta ideja spet pritegnila. Začela
sem iskati dodatne informacije,
deskala sem po internetu, si
ogledovala fotografije, filmčke in
zemljevide ter nabavila planinski
vodič za treking okoli Anapurne.
Ob tem sem ugotovila, da moje
želje niso le želje malega črnčka in
da jih lahko uresničim.
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letališča in za hrambo kolesarskih kovčkov v času trekinga. Ker so lastniki imeli
turistično agencijo, so nama ponudili
pomoč pri organizaciji trekinga: pridobili
so vsa dovoljenja, najeli dva nosača ter
organizirali prevoz na izhodišče Besisahar, ki je od Katmanduja oddaljeno okoli
200 kilometrov.

Aklimatizacija v šokantnem
Katmanduju

Ob poti sva srečevala zvedave otroke in kakšnega tudi posedla na kolo.

lednje leto ne bo čisto nič lažje.« Z nekaj
kliki sva kupila letalski karti iz Ljubljane
preko Istanbula v Katmandu in doplačala še za prevoz koles. Zaradi službenih
obveznosti sva lahko odpotovala šele na
začetku novembra, kar se je kasneje izkazalo kot zelo dobra odločitev, saj sva se
tako izognila ciklonu Hudhud, ki je sredi
oktobra oplazil indijsko celino in povzročil hudo neurje z močnim sneženjem
točno na področju Anapurne.
a f Denis Cindro

O

koli masiva Anapurne se vije ena
najbolj znanih treking poti na svetu, poznana je kot Anapurnin krog
(Annapurna Circuit). Na osnovnem, okoli
200 kilometrov dolgem krogu je treba
premagati okoli 6.500 metrov višinske
razlike in se prebiti čez prelaz Thorong
La na višini 5.416 metrov. Običajno
treking poteka v obratni smeri urinega
kazalca, saj je v tej smeri na vzponu več
vasi in hotelčkov, kar omogoča počasno
napredovanje in s tem ustrezno aklimatizacijo. To področje je edinstveno zaradi
nasprotij na poti – na eni strani zelena
ali rumena riževa polja, na drugi strani
pa se v nebo zabadajo z večnim snegom
in ledom prekriti vršaci, višji od 8000
metrov. Iz prostranih suhih, le z drobnimi
grmički poraslih hribov na robu Tibetanske planote pridemo v nekaj dneh do
globokih sotesk, ki se skrivajo pod bujnimi borovimi gozdovi. Vsepovsod v pišu
vetra vihrajo pisane molilne zastavice. V
zadnjih letih je zaradi gradnje ceste treking izgubil prvobitno očarljivost, vendar
je zaradi dobro vzpostavljene infrastrukture in množice enostavnih prenočišč z
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restavracijami postal dostopen tudi manj
izkušenim pohodnikom, ki se jim v zadnjih letih vse pogosteje pridružujejo tudi
gorski kolesarji.

Pred potovanjem v lastnem aranžmaju
sva poskrbela le za prvo nastanitev v
Katmanduju in se po elektronski pošti
dogovorila z lastniki hotela za prevoz z

Izognila sva se ciklonu
Hudhud

Z dnevi je trema naraščala, trenutek, ko
bova zajahala kolesi, se je bližal. Na dan
odhoda sva se srečala z nosačema, vitkim
mladeničem Anilom in starejšim, ravno
tako vitkim Damberjem, s cigareto v ustih. Prav nič gorniško nista bila opravlje-

Dostop

Najbolj primeren čas za treking v Himalaji je jesen, višek sezone je oktobra in
novembra. V pomonsunskem obdobju je
padavin najmanj, vreme je lepo in sončno, razgledi pa v čistem zraku najlepši.
Spomladi, aprila in maja, je več snega, pa
tudi več možnosti, da ponagaja vreme.
Pravijo pa, da je takrat narava čudovita in
da ob poteh cvetijo čudovite azaleje.
V vodiču Annapurna Treks nemške založbe Rother sva našla vse ključne informacije o trekingu, deželi, poti, razdaljah in
zahtevnostih posamezni etap, nastanitvah, možnostih prehranjevanja, vključno
s sledjo GPS. Po oklevanju in dilemah
glede transporta koles, aklimatizacije in
premagovanja morebitnih težav z višino
je Lado rekel: »Veš kaj, kar morava vedeti,
veva in predlagam, da kupiva letalske
karte. Oba želiva iti, privarčevala sva si
dovolj dopusta, poleg tega nama nas-

Katmandu, kjer sva ostala več dni, je
zgodba zase. Množice ljudi, živahne
barve, kaotičen promet, hrup in umazan
zrak so stalnica, ki najprej šokira, a ko
sva jo vzela v zakup, sva začela uživati v
živahni mešanici hindujske in budistične kulture. Medtem ko nama je Kewal
pripravljal dokumente, sva si ogledala
Boudhanath, največjo budistično stupo v
Katmanduju, hindujski tempelj Pashupatinath ter prehodila skoraj vse uličice v
turističnem Thamelu. V večernih urah sva
spoznavala nepalsko kulinarično ponudbo s prevladujočim dal bhatom – lečino
juho in rižem, ki ga postrežejo z različno
sezonsko zelenjavo in včasih tudi z mesom. Druga specialiteta je momo – nekakšni nepalski žlikrofi, polnjeni z zelenjavo
ali mesom, ki jih servirajo kuhane ali
ocvrte. Meni so šli najbolj v slast ocvrti
mesni, preliti s čili omako.

Iz Slovenije je cenovno ugoden dostop z letali
Turkish Airlines iz Ljubljane preko Istanbula
v Kathmandu. Iz Kathmanduja pridete do
izhodišča trekinga v Besisaharju, ravno tako
pa opravite povratek iz Tatopanija ali Benija v
Pokharo ali Kathmandu, z avtobusi ali taksiji.
Treking je mogoče zaključiti v Jomsonu in se
z letalom vrniti v Pokharo. Vožnja z avtobusi
v Nepalu zahteva dosti potrpljenja in trdnih
živcev.

Težavnost
Pot tehnično ni preveč zahtevna, je pa zaradi
dolžine in predvsem nadmorske višine
izjemno naporna. Nad 4.000 metri je že
marsikateri običajen vzpon prenaporen in
je treba porivati kolesa. Za kolesarje sta na
voljo dve varianti – lažja po cesti in težja po
pešpoteh, kjer je treba kolesa večkrat nositi
ali porivati. Pešpot je primerna predvsem za
polnovzmetena kolesa.

Nastanitve
Nastanitve v večjih krajih (Katmandu,
Pokhara) je mogoče rezervirati tudi preko
spletnih servisov. Zunaj viška sezone je na
voljo dovolj nastanitvenih kapacitet, zato
sva hotele izbirala sproti. Nočitve so izjemno
poceni, praviloma za dve osebi stanejo okoli
200 nepalskih rupij, kar je manj kot 2 evra,
vendar le ob pogoju, da pri njih tudi večerjate
in zajtrkujete – obrok stane med 3 in 5 evri
na osebo.

“Hotelska” kuhinja v vasi Ngawal
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dolgih melišč sva opravila peš, Anil je
šel z nama, Damber pa je v hotelčku 800
metrov nižje varoval opremo in kolesa.
Po tem izletu sva lahko dobro aklimatizirana napadla prelaz Thorong La. Redek
zrak in sneg na poti sta opravila svoje,
izredno težko je bilo prenašati in porivati
kolo. V zaključnem delu sva morala zelo
pogosto počivati in za zadnjih 500 višincev sva potrebovala več kot 4 ure. A ni
lepšega kot na višini 5.416 metrov sesti
na kolo in odbrzeti v dolino, najprej po
zasneženih, nato pa po gladkih peščenih
enoslednicah. Med kolesarjenjem v dolini
ob reki Kali Gandaki se je mimo najinih
oči že spet odvrtela cela paleta različnih pokrajin, pisanih vasic in prijaznih
domačinov.

Aklimatizacijski vzponček na vrh nad High Campom (4880 metrov) nasproti prelaza Thorong La.

in drugih budističnih templjev. Vsem, ki
smo jih srečali, pa sta bila skupna prijaznost in gostoljubnost. Zvedavi otroci so
vzklikajoč tekali za nama: »Bajk, bajk!« Z
veseljem sva jih posedala na kolesarske
sedeže in jih malo zapeljala in vsi so imeli
nasmeške do ušes.
Z nosačema sva se vsako jutro pred odhodom dogovorila za kraj kosila in prenočišča. Včasih sva bila hitrejša midva, včasih
onadva, na poti smo se lahko večkrat
srečali ali pa smo se videli šele na ciljnih
lokacijah. Na cilju smo v poznih popoldanskih urah poiskali nastanitev v skromno opremljenih, včasih zelo majhnih,
drugič udobnejših sobicah, običajno s
skupnimi stranišči in kopalnicami. Sobe
so neogrevane, zato so obvezna oprema
tople spalne vreče, kajti ko sonce zaide,
temperatura hitro pade. Prijetno naju
je presenetila bogata ponudba hrane.
Zelo prijetni so bili večeri, ki smo jih

Impozantni viseči mostovi

na in z nezaupanjem sva se spraševala,
kako bosta prečkala prelaz v navadnih
športnih copatih in ali bosta sploh lahko
nosila najino prtljago.

Himalajski kolesarski
vsakdan
V Besisaharju sva si oprtala kolesarske
nahrbtnike, ostalo pa predala nosačema
in med riževimi polji odkolesarila proti
zaselku Bhulbule. Od izhodišča na višini
800 metrov se dolina reke Marsyangdi
Ngadi počasi dviga proti himalajskim
vršacem. Grobo, le za terence prevozno
makadamsko cesto na levi strani reke in
pohodniško pot na desni strani povezujejo številni viseči mostovi, okrašeni z molilnimi zastavicami. Kot zagrizena gorska
kolesarja sva na desni uživala od prvega
do zadnjega dneva. Vsak dan je narava
pokazala drugačen obraz, na začetku
poti v subtropskem področju so ob poti
riževa polja, bananovci, mandarine, med
drevesi se skrivajo tudi kaktusi. Sčasoma
so začeli prevladovati iglavci, hindujce,
ki prebivajo v spodnjih dolinah, pa so
zamenjali budisti, Tibetanci. Ob poteh
je bilo vse več molilnih mlinčkov, stup
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trekerji preživeli ob gašperčkih v skupnih
prostorih. Včasih smo se srečevali več dni
zaporedoma in skozi pogovore o doživetjih, izkušnjah in načrtih popotnikov z
različnih koncev sveta so se spletle tudi
mnogokatere prijateljske vezi.

Brutalni vzponi v deželi
velikanov
Kar mimogrede sva prišla do mesta
Manang na višini 3.540 metrov. Tam sva
se odločila, da greva še na dvodnevni izlet
do jezera Tilicho na višini skoraj 5000
metrov, za katerega pravijo, da je najvišje
ležeče jezero na svetu. Del poti preko

Treking okoli Anapurne se običajno
opravi v 12 do 15 dneh, osnovna varianta je dolga okoli 200 kilometrov s 6.500
metri višinske razlike. Skupaj z izletom
do jezera Tilicho sva v 15 dneh prekolesarila okoli 300 kilometrov in premagala
10.000 metrov višinske razlike. Uživala
sva v deželi velikanov, preživela brutalne
vzpone in se borila z redkim zrakom, ampak nikoli ne bova pozabila neskončnih
poti, po katerih sva se dobra dva tedna
podila s kolesi, pogledov na osemtisočake, veselja, ko sva stala na robu jezera
Tilicho, in prelaza Thorong La, kjer sva
se fotografirala na tradicionalnem mestu
pod množico molilnih zastavic. Čudovita narava, topli in prijazni ljudje ter
odprtost so nama v Nepalu tako prirasli k
srcu, da že razmišljava o novi poti.

Višinska bolezen

Slaba pot, sneg, redek zrak – kolo postane težko kot cent. Za zadnjih 500 metrov vzpona na
Thorong La sva potrebovala več kot 4 ure.

Višinske bolezni se ne da napovedati, saj so
med zdravimi ljudmi velike razlike v občutljivosti za višino in sposobnosti aklimatiziranja.
Za višinsko boleznijo lahko zboli vsak, ki se
prehitro povzpne previsoko. Dobra telesna
pripravljenost ne zmanjšuje ogroženosti,
zaradi hitrejšega vzpenjanja jo lahko celo
poveča. Razvoj bolezni pospešita tudi napor
in premajhna hidracija. Prvi znaki akutne višinske bolezni so glavobol, splošna slabost in
utrujenost, bruhanje, vrtoglavica in težave s
spanjem. V teh primerih se je najbolje spustiti na nižjo nadmorsko višino in počakati, da
se telo aklimatizira. Dvige je treba izvajati
počasi in postopno ter upoštevati načelo
»plezaj visoko, spi nizko«.

Uspelo nama je! 5.416 metrov visoko s kolesi.
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