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ARARAT 5.137 mts 
 

 

 

L’Ararat és un antic volcà cobert de neu que amb els seus 5.137 metres 

representa la màxima altura de Turquia. Situat al Kurdistà Turc, a prop de 

la frontera amb l'Iran i Armènia, la seva ascensió no presenta grans 

exigències tècniques, però requereix una bona preparació física, per la qual 

cosa resulta molt adequada per iniciar-se a les ascensions d'alçada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a la tradició Cristiana, l’Ararat és el lloc on es va dipositar l'Arca de Noé, 

després del Diluvi Universal. En alguns dels seus vessants s'han trobat 

suposades restes de l'Arca. A la base, alguns pobles kurds permeten veure 

la tradicional vida nòmada d'aquesta cultura. 

 

El programa que aquí s’inclou es el de l’ascensió a la muntanya. Aquest 

programa es pot ampliar algún dia més, per visitar zones properes a la 

muntanya o a la ciutat d’Istambul, sota demanda. 
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PROGRAMA PREVIST (subjecte a canvis en funció de la meteorologia): 

DIA 1 (23 juliol): Vol a Istanbul. Transfer i vol a Van, Agri o Igdir. Trasllat a Hotel *** amb 

esmorzar a Dogubayazit, població situada a 1.800 metres d'alçada i base per a l'ascensió 

a l'Ararat. Sopar lliure. 

DIA 2 (24 juliol): Esmorzar a l'hotel i dia per a visites pels voltants de Dogubayazit i 

preparació per a l'ascensió a l’Ararat. Nit a Hotel *** amb esmorzar a Dogubayazit. 

Sopar lliure. 

DIA 3 (25 juliol): Després d´esmorzar, ens traslladarem fins al poble d´Eli (uns 40 km) 

situat a 2200m d´altitud. Des d´aquí començarem l´ascensió que, en unes 4-5 hores ens 

portarà fins al Camp 1 a 3.300m d´altitud. Nit en tendes de campanya. Sopar. 

DIA 4 (26 juliol): Després d'esmorzar, iniciarem la pujada fins al Camp 2, on tindrem tota 

la tarda per descansar i on dormirem a les nostres tendes de campanya a 4.200m 

d'altitud. Sopar. 

DIA 5 (27 juliol): Després d'esmorzar invertirem el dia en millorar la nostra aclimatació 

de cara a l'ascensió al cim. Per això pujarem fins als 4600 o 4700 metres. Després de 

descansar una bona estona, baixarem fins al Camp 2 on dormirem a les nostres tendes 

de campanya. Sopar. 

DIA 6 (28 juliol): Aquest dia ens aixecarem d'hora per esmorzar i al voltant de les 4 del 

matí, començarem l'ascensió al cim de l’Ararat, de 5.137m. Al mes de juliol, sol ser 

necessari la utilització de grampons per a la part superior de l'ascensió. Després de 

gaudir de les vistes des del cim, iniciarem el descens fins al Camp 2, on farem un curt 

descans i prendrem un refrigeri per reposar forces, continuant a continuació el descens 

fins al Camp 1 on pasarem la nit a les nostres tendes de campanya. Sopar. 

DIA 7 (29 juliol): Ens aixecarem tranquil·lament i després d'esmorzar, baixarem fins al 

lloc on ens esperen els nostres transports per tornar a Dogubayazit. Dedicarem la resta 

del dia a visitar la població. Allotjament a hotel*** amb esmorzar a Dogubayazit. Sopar 

lliure. 

DIA 8 (30juliol): Visita els voltants de Dogubayazit (possible banys turcs). Allotjament a 

hotel*** amb esmorzar. Sopar lliure. 

DIA 9 (31 juliol): Esmorzar i trasllat a l'aeroport on iniciarem els vols de tornada. Fi del 

viatge 
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INCLOU: 

-Assegurança d'assistència i cancel·lació de viatge (inclou causes COVID) 

-Trasllats aeroport-hotel-aeroport 

-3 nits amb esmorzar a hotel*** a Dogubayazit 

-Allotjament en tendes de campanya durant els dies d'ascenció a l’Ararat (2 persones 

per tenda) 

-Tots els menjars i begudes a la muntanya (menjars i begudes calentes i fredes) 

-Mules per al transport de l'equip (fins a 20 quilos per persona) 

-Cuiner particular per al grup a la muntanya 

-Tots els trasllats a la zona de l'Ararat 

-Tour cultural a Dogubayazit 

-Guia local de parla castellana des de l'arribada a Agri, Van o Igdir 

-Coordinador de l'activitat: Rafa Vadillo 

 

NO INCLOU: 

-Vols i taxes aèries 

-Refrescos, alcohol i extres personals 

-Àpats i sopars a la ciutat (són molt barats) 

-Suplement habitació individual 

-Assegurança d'accidents de muntanya obligatoria (recomanable Federació de 

Muntanya amb cobertura internacional) 

-Tot allò no inclòs a l'apartat “inclòs” 
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Galería de fotos: 

        

                                                              

 

  

 

 

                                                                                               

 

 

  

                                                                                                  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                         

  


