
EKWADOR

Cotopaxi – 5897m – stratowulkan,  jeden z najwyższych na 

świecie wulkanów. Nie to jednak przyciąga szczególną 

uwagę... Charakteryzuje go niemal idealnie stożkowaty kształt. 

Jest najpiękniejszym i najbardziej proporcjonalnym szczytem 

ze wszystkich gór wysokich Andów. Ten idealny stożek pokryty 

grubym płaszczem śniegu, który błyszczy tak wspaniale o 

zachodzie słońca, że wydaje się, że jest on oderwany od 

błękitu nieba, powala każdego wędrowca swym urokiem.

 extreme
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Cotopaxi  o wysokości 5897m, którego kształt symetrycznego stożka sprawia, że jest to najdoskonalej 

ukształtowana góra na świecie, będzie pierwszym naszym celem. Wznosi się on majestatycznie pośród 

Wschodnich Kordylierów w Andach i jest najsłynniejszym wulkanem w Ekwadorze. Krawędź krateru ma 

średnicę 700 metrów i wydobywają się z niego niewielkie ilości gazów. Jest to najwyższy na świecie 

aktywny wulkan. Trudności techniczne nie są zbyt duże, lecz dzięki chmurom przeszywającym ten 

wulkan niezbędne jest posiadanie odpowiedniego przygotowania kondycyjnego, jak również 

psychicznego, nieocenionej aklimatyzacji i podstawowego sprzętu lodowcowego czyli raków, kijków 

trekkingowych i czekana.

CHIMBORAZO i COTOPAXI

Mount Everest jest najwyższą górą na świecie, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jaki szczyt jest 

najbardziej oddalony od centrum Ziemi? Leżący niemal na równiku Chimborazo, najwyższy wulkan 

Ekwadoru jest tym właśnie szczytem. Witajcie w punkcie najdalej położonym od środka naszej planety!

Chimborazo 6310m. Najwyższa góra Ekwadoru będzie się bronić przed nami zdecydowanie większym 

lodowym uzbrojeniem niż wspomniane Cotopaxi!

Z powodu ogromnej, sięgającej ponad 4000m, względnej różnicy wysokości w parku otaczającym 

Chimborazo istnieją niemal wszystkie występujące w Ekwadorze strefy klimatyczne i rodzaje 

krajobrazów. W języku tamtejszych Indian, Chimborazo oznacza "wielką śnieżną górę".

Lodowcowa droga na Chimborazo będzie dla Was wyzwaniem poważniejszym niż Cotopaxi, na pewno 

jednak aklimatyzacja będzie już pierwszorzędna po wielu dniach spędzonych na znacznej wysokości. 

Aby pokonać najwyższą górę świata liczoną od środka Ziemi należy wznieść się 1500 metrów w pionie z 

bazy na wysokości 4800 m.
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Dzień 1: Wylot z kraju

Spotkanie na lotnisku dwie godziny przed odlotem i przelot do Quito. Położenie stolicy Ekwadoru sprzyja natychmiastowej aklimatyzacji do zmagań 

wysokościowych, lądujemy na lotnisku położonym na wysokości 2800 metrów najprawdopodobniej dnia następnego.

Dzień 2: Quito 2800m

Lądowanie i czas spędzony na zwiedzaniu miasta.

Dzień 3: Mitad del Mundo 2450m

Wycieczka na na równik. Ok 20 km na północ od centrum Quito dojedziemy do Mitad del Mundo (środka świata). Znajduje się tutaj muzeum etnograficzne Ekwadoru 

i znany piramidalny monument, którego każda ze stron wskazuje odpowiednią stronę świata. Zwieńczony pięciotonową kulą o średnicy 4,5 metra 

trzydziestometrowy monument został postawiony w miejscu domniemanej linii równika, jednakże w rzeczywistości cała zabudowa położona jest około 240 metrów 

na południe od równika, co jednak nie zostało potwierdzone specjalistyczną aparaturą... Tego dnia też nieznacznie obniżymy wysokość, by złagodzić skutki 

lądowania na wysokości prawie 3000m.

Dzień 4: Pasochoa 4230m

Wycieczka aklimatyzacyjna na Pasochoa 4230 m. Tego dnia czeka nas 3 - 4 godzinna wspinaczka przez piękne andyjskie lasy pełne stad kolorowych papug. Ze 

szczytu Pasochoa czeka nas nieprawdopodobny widok na ośnieżone szczyty Antisana, Cayambe, Illinizas, Cotopaxi, a nawet odległego Chimborazo. Wieczorem 

wrócimy do Quito. Na pewno tego dnia zaczniemy odczuwać poprawę aklimatyzacyjną.

Dzień 5: Schronisko Cotopaxi 4800m

Zaczyna się ;)... Dziś przejażdżka Aleją Wulkanów, aż do Parku Narodowego Cotopaxi. Busem osiągniemy znaczną wysokość, potem czeka nas krótka godzinna 

trasa do schroniska – obozu szczytowego na wysokości 4800m. Po południu podejdziemy na lodowiec, by potrenować techniki poruszania się w lodowcowych 

warunkach.

Dzień 6: Cotopaxi 5897m

Pobudka o północy! Po małej przekąsce wyruszymy na szczyt w kilku grupach wspieranych przez przewodników, wspinaczka zajmie około 6-8 godzin. Kiedy 

dotrzemy na górę będziemy mieć kilka chwil na podziwianie widoków, miedzy innymi zapierającego dech w piersiach wnętrza krateru. Zejście do schroniska zajmie 

nam zaledwie do 3 godzin. Zjemy tu lunch i wyruszymy w dalszą drogę w dół. Na parkingu będzie czekał już na nas bus, który zabierze nas do Baños 1800 m.

PROGRAM

http://www.4challenge.org/


Dzień 7: Baños 1800m

1800 metrów to już tereny gdzie zaczyna się dżungla... Dzień zbierania sił przed Chimborazo. Baños to małe miasteczko w ekwadorskich Andach słynące z gorących źródeł... Tak!, będzie jak 

w raju... ale krótko! Dla chętnych wycieczka do pięknych wodospadów w kanionie rzeki Pastaza. Trzeba jedynie uważać, by nie zatrzymać się tu na kolejne 10 dni, ponieważ miejsce to jest 

idealne do wypoczynku i… Baños to również ojczyzna cukierków ciągutek wyrabianych z trzciny cukrowej – na każdym kroku w centrum miasteczka można spotkać kramy ze słodyczami.

Dzień 8: Schronisko Chimborazo 5000m

Aklimatyzacja jest już idealna więc nie będzie dla nas problemem wzniesienie się w 4 godziny na wysokość 5000m. Z Baños udamy się w kierunku Rezerwatu Przyrody Chimborazo. 

Dojedziemy do schroniska Hermanos Carrel 4800m skąd przejdziemy do Whimper's Hut 5000 m co zajmie nam około 1 godziny. Później już tylko oczekiwanie na nocne wyjście.

Dzień 9: Chimborazo 6310m

O północy rozpoczniemy wejście na najwyższy szczyt świata ;) liczony od środka Ziemi - Chimborazo 6310m. Podejście zajmie nam 8-10 godzin i będziemy wspierani przez liczną grupę 

przewodników. Na szczycie będziemy wcześnie rano, by podziwiać przepiękny widok na okolicę w pierwszych promieniach wschodzącego słońca. Zejście do Whimper's Hut zajmie nam około 

3-4 godzin. Tutaj zjemy lunch i zejdziemy niżej gdzie będzie na nas czekał transport do... Cuenca.

Dzień 10: Cuenca

Cuenca to najbardziej turystyczne miasto Ekwadoru, ze względu na zabytkową zabudowę całe centrum miasta znajduje się na liście 

światowego dziedzictwa UNESCO. W Cuenca spędzimy dwie noce by odetchnąć po zakończeniu akcji górskiej i nacieszyć się 

odniesionymi sukcesami.

Dzień 11-13: Wybrzeże Ekwadoru

Kierujemy się na Puerto Lopez i Mantę. Podczas podróży wzdłuż wybrzeża odwiedzimy Park Narodowy Machalilla, popłyniemy na małą 

wyspę słynącą z wszechobecnych, lwów morskich, fok, a w wodach Pacyfiku – delfinów, odwiedzimy targ rybny w Manta.

Dzień 14: Quito

Powrót do stolicy Ekwadoru. Wylot do kraju tego samego dnia wieczorem – lot na noc, bądź następnego dnia rano.

Dzień 15: Powrót do Polski.
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