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Abans de marxar: 

Documentació i Visat: 

• El visat no és necessari per a estades inferiors a 60 dies. Cal registrar-se a l’entrada al país, però aquest 

tràmit s’encarrega el nostre corresponsal al país. 

• El passaport sí és necessari. Ha de tenir una validesa mínima de 6 mesos.  

Vacunes: 

• Obligatòries: Cap.  

• Recomanades:  consulteu en algun dels centres de vacunació internacional de la vostra zona.  

• Per a més informació podeu consultar les webs:  

http://www.msps.es/profesionales/saludPaises.do 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

o trucar a CatSalut Respon: 061 

Farmaciola: 

• Us recomanem portar una petita farmaciola individual amb material per a fer petites cures (benes, 

antisèptic,...), algun medicament per petites molèsties (analgèsics, antidiarreics, sals per rehidratació en cas 

de gastroenteritis, antiinflamatoris, ... ), tiretes, “compeed”, esparadrap, crema solar, repel·lent d’insectes, 

medicació personal ... 

Equipatge: 

Per a tot el viatge portarem: 

• 1 motxilla petita d'uns 25 - 30 litres amb capacitat suficient per a portar les coses que necessitem durant  1 

dia de trekking: roba d'abric, impermeable, aigua, petita farmaciola, alguna cosa per picar, crema solar, ... 

• Una bossa gran o maleta que és en la que hi portarem tota la resta del nostre equipatge.  

• Els dies de travessa que es dorm en campaments, el transport de l'equipatge es farà mitjançant portejadors 

als que haureu de donar una bossa amb el vostre extra d’equipatge que us transportaran.  

Recomanem dur una o dues bosses com les de la imatge següent per persona. No dugueu bosses grans tipus 

expedició o similars, penseu que els portejadors transportaran el vostre equipatge extra a l’interior, o penjat 

per fora, de la seva motxilla. Si la vostra bossa és massa gran, no la hi podran posar i aleshores hauran de 

dividir el contingut i portar-lo per separat, cosa poc recomanable... 
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Recomanem que introduïu aquest extra 
d’equipatge en una (o dues) bossa 
lleugera estanca. Trieu-ne la mida 
suficient per posar-hi dins  el material 
necessari per aquests dies de travessa i 
que no dureu vosaltres durant els 
trekkings diaris: sac de dormir, tovallola, 
roba per canviar-se, estris d'higiene 
personal,... 
 
ATENCIÓ!! El pes màxim a portejar per 
persona serà de 7,5 kgs. 
 
Abans de començar la travessa, podrem 
deixar a l’hotel de Karakol tot allò que no 
necessitem pels dies de travessa i 
recuperar-lo al final de la mateixa. 

 

 

 

Durant el Vol: 

• La motxilla petita serà la que pujarem amb nosaltres a l'avió. Hi posarem els objectes més delicats com ara la 

càmera de fer fotos. També us aconsellem que davant  la possibilitat de demora o pèrdua de l’equipatge per 

part de les companyies aèries no factureu l’equipatge primordial per l’activitat de senderisme i viatge. 

Aprofiteu la motxilla que dureu a les excursions per fer-la servir de l’equipatge de mà i porteu-hi material 

com les botes de muntanya (que també podeu portar posades...), roba per caminar, jaqueta impermeable-

paravents, necesser super-bàsic i les quatre coses més essencials per vosaltres. 

• La bossa gran o maleta és la que facturarem amb tota la resta del nostre equipatge. 

 

Equipament per al trekking: 

Heu de tenir en compte al preparar el vostre equipament per aquest viatge que durant els dies de trekking ens 

mourem entre els 2.000 i 3.900 metres d'alçada, 2 dies dormirem en campaments a  3.000 m o per sobre i amb 

unes temperatures que poden arribar als -10 graus a la nit, els -5/+5 graus als matins o als vespres i els 20 graus 

durant el dia.  

• Motxilla de 25 o 30 litres. Amb protector per la pluja. 

• Pels dies de travessa: la bossa estanca a on posar els 7.5kg que transportaran els portejadors (ja n’hem 

parlat...). 

• Roba i Calçat 

o Primera capa amb samarreta transpirable. Les que creiem necessàries per a tots els dies del trekking. 
Tingueu en compte que a l'arribar al lloc de pernocta es pot fer una neteja ràpida i normalment 
l'assecat serà ràpid (sempre depenent de la meteo...). 

o Segona capa: forro polar o similar. 
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o Tercera Capa: jaqueta impermeable paravent tipus Gore-Tex o similar. 
o Per les nits als campaments: jaqueta de plomes o anorac +  samarreta interior tèrmica i malles 

tèrmiques. 
o Pantaló de trekking. Pot ser tipus pirata o pantaló llarg d'estiu pel trekking (com a mínim 2, uns per 

caminar i uns per canviar-nos al arribar al lloc de la pernocta. Per canviar-nos en arribar al lloc de 
pernocta, podeu fer pantalons llargs d’hivern o bé pantalons llargs d’estiu amb malles tèrmiques a 
sota). 

o Pantalons impermeables o Gore-Tex.  (Si no en tens pot  dur capelina i polaines ) 
o Mitjons. En això no hem de regatejar penseu que cal cuidar els peus per a gaudir plenament del 

trekking.  
o Botes de trekking que et protegeixin el turmell i impermeables. Que ja estiguin estrenades i que la 

sola estigui prou gravada (que no rellisquin). 
o Xancles per si cal passar algun riu... 
o 2 parells de guants ( per si uns es mullen o fa molt fred ). Un parell més lleuger tipus Soft Shell i 

l’altre més gruixut d’hivern i impermeable. 
o Gorra o barret per protegir-nos del sol. 
o Buff o similar. 
o Gorro pel fred. 
o Us recomanem bastons de senderisme (recorda que s'han de facturar, els pots desmuntar i dur-los 

dins la maleta que facturaràs). 
o Petita farmaciola personal (tirites, compeed, antisèptics, benes, esparadrap,...), repel·lent d'insectes, 

analgèsic-antiinflamatoris, antihistamínics, analgèsic/calmant per les picades... 
 
Durant el dia, quan caminem, les temperatures són estivals (moderades o càlides si no hi ha núvols). És per la 

nit i quan estem en els campaments o iurtes que cal dur roba d’abric, ja que quan marxa el sol les temperatures 
baixen i és aleshores que la roba d’abric és necessària per estar còmodes.  

De totes maneres, estem en un ambient de muntanya i fent travessa...dugueu roba i equip suficient 
...sempre pot haver un canvi sobtat de temps que faci que les temperatures siguin fredes!! 

Pel que fa a la roba per la pluja (jaqueta i pantalons, o capelina i polaines), l’afegim a la llista perquè si ens 
mullem un dels dies que dormim en campament pot ser difícil assecar la roba. Tot i que estadísticament la 
precipitació és molt rara en aquesta època de l’any, hi ha estius més secs i estius en què pot haver tempestes de 
tarda gairebé a diari !!  

 

• Protecció Solar, hidratació i alimentació 
o Protector Solar. Factor de protecció 40 - 50 o més. 
o Protector Labial. 
o Ulleres de Sol de Muntanya. Amb filtre tipus 4 i amb protecció 100% UV 
o Una samarreta de màniga llarga fina per si volem cobrir-nos del sol. 
o Cantimplora almenys de 1,5 litres. 
o Pastilles potabilitzadores o iode (per si de cas, tot i que ens donaran aigua bullida als campaments). 
o Alguna cosa per picar mentre es camina (recordeu que tots els àpats estan inclosos durant el 

trekking ). 
 

• Pernocta 
o Estris d'higiene personal: necesser, tovallola, tovalloletes,... 
o Roba i calçat de recanvi. Al vespre/nit les temperatures baixen i la sensació tèrmica també sobretot 

en els dies de campament o iurtes que estem a l'aire lliure. Recomanem per fer la nostra estada més 
confortable pels vespres i/o per dormir, portar roba interior tèrmica (samarreta i malles o pantalons 
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d’hivern), una jaqueta de plomes, guants, barret i mitjons d'hivern. Si voleu poder dur també unes 
xancles o sabatilles més còmodes per quan arribem al lloc de la pernocta. 

o Sac de dormir. Temperatura de confort: òptim -10 graus, mínim -5 graus. 
o Llanterna o frontal ( amb piles de recanvi ). 
o Opcional: coixí petit. Els dies en tendes ens donen una  màrfega-esterilla per cap. 

 

• Varis i Opcionals 
o Banyador i xancles. 
o Fil i agulla. 
o Alguna bossa de plàstic estanca per protegir/organitzar la roba que portem a la motxilla. 
o Un porta folis estanc o similar per portar tota la documentació, diners, ... 
o Càmera de Fotos amb bateries de recanvi. 
o Pinces i 2 o 3 metres de cordill per estendre’s la roba. 

• L’aigua durant el trekking:   
o Durant els dies de viatge ( no durant la travessa ) està inclosa l'aigua embotellada. Un litre per 

persona i dia.  

o Si en voleu comprar més ho podreu fer als pobles. 

o Durant la travessa  tindrem a disposició, als campaments,  aigua bullida per omplir les cantimplores.  

o També es pot agafar aigua de les fonts. En aquest cas, es recomana que dugueu pastilles 

potabilitzadores d’aigua o tintura de iode al 2%, per assegurar l’esterilització de l’aigua si cal. 

 
Kirguistan o República Kirguisa: 
 
El Kirguistan o República Kirguisa (en kirguís Кыргызстан; en rus: Киргизия) és un país de l'Àsia Central de 198.500 
km2 i 5.600.000 habitants. Molt muntanyós i sense sortida al mar, limita amb la República Popular de la Xina a l'est, 
amb el Kazakhstan al nord, amb el Tadjikistan al sud i amb l'Uzbekistan a l'oest. 
 
Els primers pobladors de la zona que ara coneixem com el Kirguistan eren descendents dels mongols. Més tard va 
arribar l'Islam i es va imposar amb rapidesa al país.  
 
El 1926 va ser declarada república de l'URSS sota el nom de República Socialista Soviètica del Kirguizistan, de qui va 
assolir la independència al 1991. 
 
La seva bandera va ser adoptada el 1992. Es compon d'un fons vermell amb un sol groc al centre, que té 40 rajos que 
representen les 40 tribus kirguises. Al centre del sol hi ha tres línies vermelles que representen el forat del sostre 
d'una iurta kirguís vista des de dins. 
  
La seva capital és Bishkek amb més de 880.000 habitants on es concentra gran part de la població, així com a les 
zones banyades pel riu Naryn i els seus afluents en petits nuclis rurals, i on encara sobreviuen bastants grups 
seminòmades.  
 
Històricament, la població de Kirguistan ha estat majoritàriament formada per pastors seminòmades que viuen en 
tendes de campanya rodones anomenades "iurtes", dedicats al cuidar les ovelles, cavalls i iacs.  
 
Els nòmades funcionen estacionalment i les famílies de pastors tornen als prats d'alta muntanya (o jailoo) a l'estiu. 
Aquesta tradició nòmada fa que el poble Kirguís sigui de caràcter noble i amistós. 
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Des del punt de vista ètnic, la població es majoritàriament kirguís ( 65% ), uzbeks ( 13% ) i russos ( 12% ) amb alguna 
minoria tadjika i xinesa al sud i l'est. 
 
A nivell religiós, durant l'època soviètica es va promoure l'ateisme i actualment és un estat secular. La gran majoria 
de la població és musulmana, mentre que la majoria dels cristians són ortodoxos i hi ha alguns protestants. Hi ha 
també una petita comunitat de jueus. 
 
El transport al Kirguizistan està molt limitat per la topografia alpina del país. Les carreteres han de serpentejar per 
valls escarpades, congostos de 3 000 metres d'altitud i estan subjectes a esllavissades i allaus. Desplaçar-se a l' hivern 
és gairebé impossible en moltes de les regions més remotes i de gran altitud. 
 
Altres problemes provenen del fet que moltes carreteres i línies de ferrocarril construïdes durant l'època soviètica 
són avui tallades per les fronteres internacionals, això fa que siguin necessaris tràmits fronterers per creuar-les.  
 
Els cavalls són encara un mitjà de transport molt utilitzat, sobretot a les zones més rurals, ja que la infraestructura 
viària del Kirguizistan no és molt àmplia, de manera que els cavalls són capaços d'arribar a llocs on els vehicles de 
motor no poden.  
 
El futbol és l'esport més popular al Kirguizistan però els esports tradicionals reflecteixen la importància de l'equitació 
en la cultura kirguís.  
 
El Ulak Tartysh, com a la resta d'Àsia Central, és molt popular. Es tracta d'un esport d'equip similar a una combinació 
entre polo i rugbi, en el qual dos equips de genets lluiten per la possessió d'un cap de bestiar mort sense cap ni 
extremitats, per aconseguir col·locar-lo en la zona de gol. 
 
Altres jocs populars a cavall són:  
 

Aht Chabysh: una carrera de cavalls de llarga distància, de vegades de més de 50 quilòmetres. 
 
Jumby Atmai: consisteix en una barra de metall preciós que es lliga a una perxa amb una corda. Els 
participants intenten trencar la corda disparant mentre galopen. 
 
Kyz Kuumai: un home persegueix a cavall a una dona per intentar guanyar un petó, mentre ella fuig al galop. 
Si no pot atrapar-la , la noia pot copejar-li amb un fuet ( el "kamchi" ). 
 
Oodarysh:  els dos participants lluiten muntats a cavall, intentant desmuntar l'altre del cavall. 
 
Tyin Enmei: es tracta de recollir una moneda del terra anant al galop. 

 
 

Horari: 

• A Kirguistan hi ha una diferencia horària respecte a la Península. Aquesta diferencia és de 4 hores en horari 

d'estiu, de manera que a Kirguistan són 4 hores més que a la Península. I 5 hores més en horari d'hivern. 

 

Clima: 

• El clima al Kirguizistan varia segons la regió.  
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• El sud-oest és subtropical i extremadament calorós a l'estiu, amb temperatures que arriben als 40 ° C.  

• A la part més septentrional el clima és temperat. 

• Al Tian Shan varia de continental sec a clima polar, depenent de l'elevació.  

• A les zones més fredes les temperatures cauen a sota zero durant uns 40 dies a l'hivern.  

• Algunes zones desèrtiques experimenten nevades constants en aquest període. 

• Durant el trekking les temperatures oscil·laran entre els -10 graus a la nit, els -5/+5 graus als matins o als 

vespres i els 20 graus durant el dia. A Biskek les temperatures oscil·laran entre els 17-18 graus als matins o 

als vespres i els 30-31 graus durant el dia.  

• Per tenir més informació sobre la climatologia al Kirguistan, us deixem algunes webs que podeu consultar: 

o http://www.accuweather.com/en/kg/kyrgyzstan-weather - Previsió meteorològica de les principals 

poblacions: Bishkek, Karakol i altres. 

 

Geografia: 

•  Kirguizistan és un país muntanyós, situat a l'Àsia Central i sense sortida al mar, fa frontera amb Kazakhstan, 
la Xina, Tadjikistan i l'Uzbekistan. Amb una extensió de 198.500 km².  

• La seva principal serralada, el Tian Shan, fa frontera natural amb la Xina i ocupa 4/5 del territori. 

• El Tian Shan se'l coneix també com a la Suïssa de l'Àsia Central. 

• En aquesta zona també trobem el llac Issyk-Kul, el més gran de Kirguizistan i el segon llac de muntanya més 
gran del món, després del Titicaca. 

• El centre del país està format per tres depressions que drena el riu Naryn d'est a oest. Aquestes depressions 
estan farcides principalment per dipòsits morrènics. 

 
Les Muntanyes de Kirguistan: 

• El país està envoltat per diverses serralades muntanyoses que assoleixen amb facilitat els 5.000 m d'altura. 

• El Jengish Chokusu (o cim Pobeda en rus), situat a la frontera amb la Xina, és el més alt amb 7.439 m.  

• La serralada de Tian s'estén uns 2.500 quilòmetres entre la serralada de Pamir i el desert de Gobi.  

• A la seva zona central s'aixeca el pic Pobeda (7.439 m), màxima altura de la serralada i el Khan Tengri (7.010 
m).  

• Del Khan Tengri baixen les glaceres Muzart i Inylchek, de 34 i 69 km de longitud respectivament. 

• Una altra altura important és el Pic Lenin (7.134 m), a la Serralada del Pamir, al sud prop de la frontera amb 
Tadjikistan. 
 

 

Durant el viatge: 

Moneda: 

• La moneda de Kirguistan és el Som Kirguís (abreujat KGS ).  

• Hem de canviar els Euros a "Soms" un cop estiguem a Kirguistan. Es pot canviar a Bishkek. Durant el trekking 

i en els pobles no es podrà canviar. 

• En cas de sobrar Soms al final del viatge es poden descanviar al mateix aeroport o a Bishkek, però és 
convenient conservar el rebut o rebuts de canvis previs realitzats.  

• Un Euro equival aproximadament a 73.7 Soms. 

• Hem de portar diners en efectiu per pagar les coses que comprem: aigua, .... 
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• A Bishkek, podreu pagar en tarja de crèdit als grans supermercats. A la resta de pobles i ciutats heu de pagar 

en efectiu.  

• L'efectiu el podeu dur de casa i canviar-lo a Bishkek. En les poblacions una mica grans (com Karakol i per 

descomptat a BIshkek) hi ha caixers automàtics. 

• Les propines a Kirguistan no són obligatòries però si habituals. Al finalitzar el trekking  si voleu deixar  alguna 

cosa de propina (entre tot el grup) al guia local i a la resta de l’equip que us hagi acompanyat (xofers, 

portejadors, cuiners dels campaments,...), us donem algunes quantitats de manera orientativa:  

o Guia: entre  100 - 150 €  

o Cuiner: entre 80 - 100 € 

o Portejadors: 50 € per portejador  

o Conductor:  10 - 15 € per trànsfert.  

• Pel que fa als menjars no inclosos, us donem també algun preu orientatiu: 

o Café: 150-200 Soms  = 2-3 € 

o Botella d'aigua de ½ l: 20 Soms = 0.3 € 

o Cervesa de 0.5l:  100 Soms = 1.5 € 

o Entrepà: 100 soms = 1.5 € 

o Taxi a Bishkek: 150 - 200 Soms = 2-3 € 

o Transport públic a Bishkek: 10 soms = 0.15 € 

 
Idioma: 

• Les llengües oficials del país són el Kirguís i el Rus.  

• El Kirguís és una llengua turca. 

• El seu alfabet és el ciríl·lic. 

• Per comunicar-vos amb la població ho podeu fer en anglès que és la més coneguda de les llengües  

estrangeres. 

• Durant el viatge portarem un guia de parla anglesa pels trekking.  

• Algunes paraules: 

Català   Kirguís     Català   Kirguís 

 si  Ooba     bon dia   Kutmanduu tangyngyz menen 

 no  iok     gracies   rahmat    

 hola  Salamatsyzby    adéu   Kosh kalyng  

 si us plau Suranych    perdó   Kechirip koyunguz 

 no t'entenc Men tushunboym   bona tarda  Kutmanduu kechingiz menen 

  

• Per si en voleu saber més, un enllaç a paraules i algunes frases Kirguís.  ( La traducció està en Angles ) 

http://www.sras.org/english_kyrgyz_phrasebook 

 

 

Menjar i  Beure: 

• Durant el trekking, l’esmorzar, el dinar i el sopar estan inclosos. De totes maneres, si us voleu portar alguna 

cosa per picar durant el dia ho podeu portar de casa o bé comprar-ho a Bishkek o Karakol.  
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• Durant els dies de viatge ( no durant la travessa ) està inclosa l'aigua embotellada. Un litre per persona i dia.  

• Si en voleu comprar més ho podreu fer als pobles. 

• Durant la travessa  tindrem a disposició, als campaments,  aigua bullida per omplir les cantimplores.  

• També es pot agafar aigua de les fonts. En aquest cas, es recomana que dugueu pastilles potabilitzadores 

d’aigua o tintura de iode al 2%, per assegurar l’esterilització de l’aigua. 

 

A tenir en compte:  

• La corrent a Kirguistan és de 220V i els endolls són  de base rodona (com els nostres). Per més detalls 

consulteu http://www.otae.com/enchufes/ 

• El prefix telefònic de Kirguistan és el 996. Tindreu cobertura de mòbil als pobles i ciutats però no a les 

muntanyes i campaments durant els dies de trekking.  

• Durant el trekking no és segur que pugueu recarregar les bateries de càmeres de fotos o mòbils als 

campaments, així que us recomanem portar alguna bateria extra o carregador extern per si de cas. 

• Abans de fotografiar a la gent del país que ens trobem en pobles o pel camí preguntar si ho podem fer. 

• Respectem l'entorn: cultius, plantacions forestals i la ramaderia. 

• Respectem l'entorn: si fem servir aigua del riu per rentar-nos o per alguna altra cosa després no la hem de 

tornar a tirar al riu.  


