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Ghorapani Deorali – Chomrong

Widokowy leśny szlak, wśród wspaniale kwitnących na wiosnę
rododendronów. Dogodny dla tych, którzy po okrążeniu Annapurny
lub wycieczce do doliny Kali Gandaki, chcą odwiedzić Południowe
Sanktuarium Annapurny. Ghorapani może również być celem samym
w sobie, ze względu sławne z pięknego widoku wzgórze Poon Hill.
Można, rozpoczynając wędrówkę w Pokharze, wspiąć się najpierw do
Ghorapani (trasą 22) i stamtąd skierować się pod Annapurnę. Trasa
jest łatwa technicznie i przebiega na umiarkowanych wysokościach.
Trzeba jednak zaznaczyć, że początkowy fragment trasy bywa bardzo
śliski po opadach deszczu, zaś w porze monsunowej w lasach rododendronowych bardzo dokuczliwe stają się pijawki.
1 dzień: Ghorapani Deorali – Tadapani
Z przełęczy Ghorapani Deorali idziemy grzbietem na wsch., w gęstym lesie sosen i rododendronów, do kulminacji (3030 m) i następ-

Annapurna III i Machhapuchhare z Tadapani (arch. Janusz Kurczab)
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nej przełęczy, również zwanej Deorali (2960 m, 1,5 godz., hoteliki,
stragan z pamiątkami). Od pn. zach. dochodzi tu ścieżka z Chitre. Na
tym odcinku mamy wspaniałe widoki, dorównujące temu z Poon Hill.
Teraz schodzimy stromo wśród rododendronów do hoteliku Lali Guras
Lodge, po czym dalej w dół wąską ścieżką wzdłuż koryta wyschniętego przeważnie potoku. W miarę tracenia wysokości zejście staje się
łagodniejsze i wreszcie docieramy do położonych pod stromą skałą
hotelików Banthanti (1,5 godz.). Teraz 50 m w górę, po czym następuje
kilkusetmetrowe zejście i podobne podejście do położonej na grzbiecie
wioski Tadapani (2540 m, 2,5 godz., od Ghorapani Deorali 5,5 godz.).
2 dzień: Tadapani – Chomrong
Opuszczamy Tadapani lewym odgałęzieniem ścieżki obok Grand View
Guest House (prawe prowadzi do Ghandrung). Skręcamy na pn., po
czym wychodzimy na niewielką polanę. Zaczynamy stąd strome zejście
wśród rododendronów a następnie przez pola uprawne wioski Chuile.
Po przejściu przez wioskę (hoteliki), kontynuujemy zejście po kamiennych
schodach do dużego wiszącego mostu na Khimrong Khola (1820 m,
1 godz.). Od mostu szlak wspina się obok szkoły i wśród pól uprawnych,
po czym skręcamy na wschód do wioski Taulung (2180 m, 1,5 godz.,
hoteliki). Teraz kierujemy się na pn. i lekko obniżającym się szlakiem
docieramy do Chomrong (2150 m, 30 min, od Tadapani 3 godz.).
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Royal Trek

Łatwa i krótka trasa w okolicach Pokhary, oferująca piękne widoki
gór. Nazwana została tak po przejściu jej przez brytyjskiego następcę
tronu księcia Karola. Książę przebył ją w latach 80. XX wieku w towarzystwie 90 gości, przewodników, kucharzy i tragarzy. Obecnie nie
jest zbyt popularna, co sprawia, że standard hoteli i wyżywienia po
drodze pozostawia wiele do życzenia, można więc rozważyć zabranie
namiotu. Przejście trasy zajmuje 4 dni.
1 dzień: Pokhara – Kalikasthan
Przejeżdżamy taksówką z Pokhary, 5 km drogą w kierunku Katmandu, do koszar woskowych w Bijaypur (tuż na wsch. od rzeki Bijaypur
Khola). Stąd szeroki szlak wiedzie na pn., początkowo poziomo wśród
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pól ryżowych, a następnie wznosi się przez wioskę Rakhigaon do platformy wypoczynkowej pod wielkim drzewem pipal. Następnie szlak
łagodnie wspina się wzdłuż grzbietu, mijając parę wiosek zamieszkanych
przez braminów i chhetri, do większej wsi Kalikasthan (1370 m). Dla
wędrujących z namiotem: w zależności od tego, kiedy rozpoczęliśmy
trekking, możemy biwakować przed lub za Kalikasthanem. Obydwa
miejsca biwakowe leżą na grzbiecie, skąd rozciągają się piękne widoki,
m.in. widoczne są Machhapuchhare i Annapurna.
2 dzień: Kalikasthan – Shaklung
Szlak prowadzi zalesionym grzbietem na pd. wsch. Mijamy Thulakot
i Mathi Thana (in. Majnthana), po czym krótkim podejściem osiągamy
Naudanda. Teraz dłuższy marsz wzdłuż grzbietu do szkoły w Lipini (in.
Libiyani). Następnie stromym, lecz krótkim podejściem w lesie docieramy
do wioski Gurungów — Shaklung (in. Syaglung, 1130 m).
W miarę jak przemieszczamy się w kierunku pd.-wsch., panorama
Himalajów zmienia się. Coraz lepiej widoczne są szczyty leżące we wsch.
części Annapurna Himal — Annapurna II i Lamjung Himal, ale także
bardziej odległe, wznoszące się w Gurkha Himal Manaslu i Himalchuli.
3 dzień: Shaklung – Chisopani
Z Shaklung szlak schodzi stromo na pd. stronę grzbietu. Mijamy
kolejno: ogromne drzewo, platformę wypoczynkową, kilka kramów
z herbatą i posterunek policji. Napotykamy rozstaj dróg; na zach.
prowadzi szlak do jeziora Begnas Tal, na wsch. — do doliny Marsyandi
Khola, my natomiast podążamy na pd. Nasz szlak wznosi się w kierunku
Chisopani, okrążając grzbiet. Niedaleko Chisopani wznosi się wzgórze
Chisopani Danda, na którym stoi mała świątynia. Jest to dobre miejsce
biwakowe, z którego rozciąga się wspaniała panorama gór.
4 dzień: Chisopani – Pokhara
Z Chisopani Danda schodzimy początkowo wzdłuż grzbietu przez
1 godz., a następnie stromo po kamiennych stopniach do niewielkiej
doliny i potoku wpływającego do jeziora Rupa Tal. Idziemy krótko
przez pola ryżowe, a następnie podchodzimy na grzbiet rozdzielający
jeziora Begnas Tal i Rupa Tal. Napotykamy tu szeroki trakt, tłumnie
uczęszczany przez tubylców, wiodący do doliny Pokhary i drogi jezdnej,
którą osiągamy w przepełnionej, brudnej i hałaśliwej osadzie Begnas
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Bazar. Taksówką lub autobusem pokonujemy 12-kilometrowy dystans
dzielący nas od Pokhary.
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Siklis Ecotrek

Siklis jest największą wsią Gurungów w Nepalu. Trasa stwarza okazję poznania jedynej w swoim rodzaju tradycyjnej kultury tego ludu.
Gurungowie stanowili największą grupę etniczną wśród nepalskich
najemników sławnego brytyjskiego regimentu Gurkhów. Siklis, jak się
powszechnie określa, jest modelową wsią dla ich kultury. W czasie trekkingu towarzyszą nam wyjątkowo malownicze widoki. Zobaczymy m.in.
Dhaulagiri, Lamjung Himal, Machhapuchhare i inne potężne szczyty. Ta
nietrudna wędrówka na umiarkowanej wysokości zaczyna się i kończy
się w Pokharze. Trasa jest oznakowana, wzdłuż niej znajdują się pola
biwakowe wyposażone w toalety, prysznice, bezpieczne ujęcia wody
pitnej, schrony dla tragarzy i pojemniki na odpadki. W odróżnieniu od

Seti Khola (arch. Janusz Kurczab)
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innych tras, niewiele jest tu hotelików. Po otwarciu tej trasy pod koniec
lat 90. XX wieku, został wprowadzony obowiązek posiadania pozwolenia trekkingowego. Przed wyjściem należy dowiedzieć się w biurze
ACAP, czy został on utrzymany. Jest kilka możliwości dojścia do Siklis.
Poniżej opisujemy najbardziej interesujący wariant przez Ghalekharka.
1 dzień: Pokhara – Dhiprang/Kharpani
Z Pokhary dojeżdżamy w ok. 20 min taksówką do Hyangja. Wioska
leży na niewielkim wzgórzu, rozdzielającym rzeki Yamdi Khola i Seti
Khola. Na początku Hyangja opuszczamy asfalt i podążamy gruntową
drogą przez wieś, mając przed sobą widok na Machhapuchhare. Po
opuszczeniu wioski idziemy na północ tarasem znajdującym się na
prawym brzegu Seti Khola. Szeroka droga przechodzi wkrótce w wąską
ścieżkę. Nieopodal do mętnych wód Seti Khola wpływa od pn. zach.
kryształowo czysta Mardi Khola. Przekraczamy tę ostatnią rzekę po
wiszącym moście i wchodzimy do wioski Mardi Pul (1050 m). Podobnie
jak niemal wszystkie wioski w okolicy, zamieszkują ją Gurungowie.
Wspinamy się po kamiennych stopniach na taras, po czym maszerujemy wśród rozległych pól uprawnych do kolejnej wioski, Lhachok.
Szlak prowadzi teraz wzdłuż kanału nawadniającego biegnącego przez
wioskę, po czym wznosi się przez niewielki grzbiet na taras. Docieramy
do pól kolejnej wioski — Ghachok (2 godz.). Idziemy przez Ghachok
ścieżką z murkami mani i docieramy do rozstaju w kształcie litery T.
Skręcamy w prawo w krętą ścieżkę z kolejnymi murkami mani, po
czym przechodzimy przez sąsiadującą wioskę Upllo Ghachok. Dolina
zaczyna się teraz zwężać. Szlak prowadzi stokami ponad Seti Khola
i przekracza boczny strumień. Po jego drugiej stronie wznosimy się na
taras i docieramy do Dhiprang (1305 m, 2 godz.).
Z Dhiprang możemy zrobić trzydniową wycieczkę na punkt widokowy
Korchon Peak (3682 m), leżący na pn. zach. w grzbiecie prowadzącym
do Mardi Himal i Machhapuchhare.
Z Dhiprang jeszcze ok. 30 min marszu na północ dzieli nas od pola
namiotowego Kharpani położonego nad rzeką (1370 m, od Pokhary
ok. 4,5 godz.). Obok znajdują się ciepłe źródła. Turyści indywidualni
mogą przenocować w hoteliku w Dhiprang. Całą trasę pierwszego
etapu jeszcze do niedawna można było przebyć autobusem.
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Uwaga! Przed wyruszeniem należy zasięgnąć informacji, czy pole
namiotowe i towarzysząca mu infrastruktura została odbudowana po
wiosennej powodzi w 2012 r. Rankiem 5 maja wezbrana rzeka Seti
zatopiła całą wioskę Kharpani, porywając ze sobą ludzi, bydło i całe
domy. Według pierwszego komunikatu lokalnych władz, tuż po powodzi
odnaleziono osiem ciał, a za zaginionych uznano ok. 40 mieszkańców
wioski i troje ukraińskich turystów. Bezpośrednią przyczyną gwałtownej
powodzi było osunięcie się ziemi na stoku grzbietu opadającego z masywu Machhapuchhare. Jednak pojawiają się głosy, że rozmiar tragedii
mógłby być mniejszy, gdyby nie nadmierny rozwój dróg i miejscowości
na terenie tego wrażliwego ekosystemu górskiego. Uwagi te dotyczą
nie tylko rejonu Machhapuchhare, lecz także całego ACAP. Mówi się,
że kolejne zagrożenia mogą się pojawić m.in. w dolinie Kali Gandaki,
w rejonie Beni i Galeshwor.
2 dzień: Kharpani – Ghalekharka
Szlak prowadzi nas wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Seti Khola
i przez kilka małych osad Gurungów — Chaura i Chyaglung, wykładaną
dużymi głazami ścieżką, która prowadzi na przemian w górę i w dół.
Przekraczamy Sardi Khola i wznosimy się stromo przez wieś Ghalegaon
(1620 m, punkt kontrolny ACAP) do położonego wysoko ponad rzeką
na grzbiecie pola namiotowego Ghalekharka (1669 m, od Kharpani
5 godz.). Mamy stąd piękny widok na Annapurnę Południową, Hiunchuli i Machhapuchhare.
3 dzień: Ghalekharka – Parche/Siklis
Przed nami wyczerpujący etap. Zaczynamy od stromego podejścia
przez las (dęby i rododendrony) w kierunku grzbietu, który rozdziela
doliny Seti Khola i Madi Khola. Wiosną las jest pełen kwiatów —
prymuli, storczyków i rododendronów. Dochodzimy do otwartej łąki
z bajecznym widokiem na Machhapuchhare, a następnie kontynuujemy
do szczytu grzbietu Jhakarphulan (2621 m, 3 godz.). Teraz następuje
krótkie zejście do otwartych łąk, na których lokalni mieszkańcy wypasają
bydło (2400 m, 1 godz, od Galekharka 4 godz.). To miejsce nazywa
się Naulikharka. Znajduje się tu pole namiotowe, gdzie zatrzymują się
zorganizowane grupy trekkingowe. Indywidualni turyści muszą jeszcze
przez 2–3 godz. kontynuować marsz do siedzib ludzkich.
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Nadal obniżamy się przez las rododendronów i mieszanych drzew
liściastych do kolejnych trawiastych łąk, z których mamy dobry widok na
Siklis (2000 m). Pola namiotowe znajdują się zarówno w niżej położonej
wiosce Parche (1870 m, 2 godz.), jak i w Siklis (2000 m, 1 godz., od
Galekharka 7 godz.). Hotelik dostępny dla indywidualnych turystów
znajduje się przy polu namiotowym w Parche.
4 dzień: Siklis
W Siklis warto zatrzymać się na cały dzień, by skorzystać z jednej
z wielu atrakcji turystycznych. Znajduje się tu regionalna dyrekcja ACAP,
która organizuje pokazy filmów i slajdów. Można również odwiedzić
Muzeum Kultury i Historii Naturalnej, a także obejrzeć pokaz tańców
ludowych. Warto również zrobić krótką wycieczkę do pobliskiego
punktu widokowego, by obserwować lawiny schodzące południowymi
flankami Annapurny II i Lamjung Himal.
5 dzień: Parche/Siklis – Yangjakot
Schodzimy stromo przez las i niewielkie osady ludzkie do doliny Madi
Khola, którą osiągamy koło wsi Sonda (1,5 godz.). Wzdłuż prawego

Siklis i Lamjung Himal (arch. Janusz Kurczab)
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Tarasy koło Siklis (arch. Janusz Kurczab)

brzegu rzeki dochodzimy do Chansu (1 godz.). Z tego miejsca możemy
dojść na nocleg do Lamakhet (po zach. stronie rzeki, 1 godz.) albo —
po przeprawie — do Yangjakot, leżącej na grzbiecie po wschodniej
stronie (1485 m, 2 godz., od Siklis 4,5 godz.). Yangjakot jest również
dużą wsią Gurungów. Jest tam pole namiotowe dla grup trekkingowych
i hotelik dla indywidualnych turystów.
6 dzień: Yangjakot – Kalikasthan
Schodzimy do Bhaise (2 godz.) i przeprawiamy się na południowy
brzeg Madi Khola. Teraz czeka nas podejście do kempingu w Kalikasthan
(1160 m, 2 godz., od Yangjakot 4 godz.). Panorama grupy Annapurna
Himal z położonej na grzbiecie osady i widok na 4 okoliczne jeziora —
Rupa, Begnas, Khaste i Maide — są największymi atrakcjami tego biwaku.
7 dzień: Kalikasthan – Pokhara
Z Kalikasthan możemy dojechać do Pokhary wynajętym jeepem
lub taksówką, ew. w ciągu ok. półtorej godziny zejść do Bijaypur przy
głównej szosie, gdzie łatwiej złapać autobus lub taksówkę do Pokhary.

