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CHIMBORAZO

Pasochoa 4126, Rucu Pichincha 4698m, Illiniza Norte 5116 i
Chimborazo 6310m
Un gran viatge per poder pujar el cim més alt d'Equador i punt més distant del centre de
la terra.
Aquest viatge està dissenyat per alpinistes que vulguin gaudir de varies ascensions de
volcans, rentabilitzant al màxim el temps de les seves vacances.
Són 12 dies (7 dies de muntanya) que ens permetran recórrer l'Avinguda dels Volcans, les
valls de Riobamba i disposar encara de dos dies a Quito.
Viatge de gran interès alpinístic a varis cims d'Equador.

Organitzat per Xavi Llongueras
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Itinerari
Dia 1: Viatge.
Vol des de Barcelona o Madrid fins a Quito. Recollida del grup a l'aeroport i trasllat a l'hotel amb transport
privat.
Hotel
Dia 2: Pasocha 4164m.
Dia d'aclimatació a l'alçada. Pujarem al Pasocha de 4164m, en unes 5 hores d'activitat. Tornada a Quito cap
el tard. 5 hores. 520m.
Hotel (E, D)
Dia 3: Rucu Pichincha 4698m.
Deixarem Quito d'hora al matí direcció Cruz Loma a uns 10 kms a l'oest de la capital. Des d'aquest punt
començarem la pujada cap el cim del Pinchincha de 4698m. 6 hores. 700m.
Hosteria el Chaupi(E, S)
Dia 4: Ascens al refugi de l'Iliniza
Trasllat de 2 hores al Parque Nacional Los Ilinizas arribant a 3860m a on comencem a caminar. El refugi està
a 4700m, i necesitarem 4 hores per arribar-hi i superar 840 metres de desnivell.
Refugi (E, D, S)
Dia 5: Cim de l'Illiniza Norte 5116m.
Sortim d'hora al matí, sobre les 5:00 Tot seguit remontarem per una aresta de roca. En condicions normals
no es requereixen habilitats especials. No obstant això, els nostres guies estaran sempre disposats a superar
qualsevol dificultat per tal d'arribar al cim de l'Illiniza amb seguretat. Des del cim tindrem una vista
privilegiada de l'Avinguda dels Volcans: Cayambe, Cotopaxi, Chimborazo. Descens fins el parquing i trasllat
cap a Baños. 7 hores. 430m.
Hotel (E, D)
Dia 6: Baños.
Dia lliure i de descans per recuperar-se. Aquest dia serà important per reposar forces i poder afrontar el
nostre proper objectiu. No hi ha un programa per a aquest dia, però és possible realitzar activitats com ara
anar als banys termals, fer el tour de les cascades i o simplement gaudir de la població.
El cotxe està inclòs aquest día per desplaçar-nos.
Hotel (E)
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Dia 7: Refugi Hermanos Carrel 4800m.
Gaudirem del poble de Baños fins les 11 aproximadament, per sortir cap el Parque Nacional del Chimborazo
(3h), fins el refugi Hermanos Carrel a 4800m. I un cop instal·lats encara podrem fer alguna caminada d'un
parell d'hores fins el Refugi Whymper. Descans i preparació de la ruta.
Refugi (E, S)
Dia 8: Ascens al cim del Chimborazo 6310m.
Depenent del temps i de es condicions físiques en que es trobi el grup, sortirem sobre les 11 o 12 de la nit.
Farem un camí d'1 hora aproximadament fins a l'aresta nord, i d'aquí seguirem amunt fins entrar a la
glacera a 5300m. Segons les condicions de la zona del Castillo agafarem la ruta alta o la baixa per
resguardar-nos de la caiguda de rocs. A la part superior una sèrie de rampes de neu i gel, ens duran al
principi de la gran travessa a uns 6000 metres, i que ens durà a la darrera secció de la muntanya i al primer
cim, La Veintimilla de 6200m. D'aquí un petit descens per tornar a remontar fins el cim principal, el cim
Whymper de 6310m el punt més distant del centre de la terra!
El descens el farem pel mateix itinerari. 1520m. 12h.
Traslado a Riobamba.
Hotel a Riobamba (E, D)
Dia 9: Dia de marge
Dia de marge per si el primer fa mal temps. En cas de que es faci cim en el primer intent, serà un dia per
fer el trajecte cap a Quito tranquil·lament.
Hotel (E)
Dia 10: Quito
Dia lliure a Quito.
(E)
Día 11: Vol de tornada.
Trasllat a l'aeropuert i tornada a casa.
(E)
Llegenda: E: esmorzar; D: dinar; S: sopar.
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