EXPEDIÇÃO

CERRO
MERCEDÁRIO

CERRO
MERCEDÁRIO
QUEM

19º BRASILEIRO NO EVEREST
6º BRASILEIRO NO MANASLU
ENGENHEIRO AMBIENTAL
GERENTE DE PROJETOS

Associando a experiência como engenheiro, gerente
de projetos e líder de equipes, organizo grupos
dispostos a vivenciar a experiência de estar na
montanha como forma de desenvolvimento e
transformação.
Escalar é uma oportunidade de sairmos da zona de
conforto, muitas vezes física e mental, para tomarmos
uma maior consciência sobre nós mesmos e daqueles
que nos acompanham nessa aventura.

CERRO
MERCEDÁRIO
POR QUE

MISSÃO

“Inspirar as pessoas a
acreditarem nos seus
sonhos e se desafiarem
a alcançá-los.”

SAN JUAN / CORDILLERA RAMADA

Ambiente selvagem
Isolamento
4ª maior montanha das Américas

CERRO
MERCEDÁRIO
ONDE

CERRO
MERCEDÁRIO
ROTEIRO

Laguna Blanca – 3.000m
Depois de alguns quilômetros em estrada de chão em meio a montanhas e áreas de
mineração encontraremos um refúgio abandonado junto a um lago de água brancas.
Devido a impossibilidade de beber esta água este local não é mais utilizado para
acampamento, e será apenas nosso “estacionamento”.

Guanaquito (Campo 1) – 3.600m
Nosso primeiro acampamento encontra-se vizinho a um rio de corredeiras, em região de
pastos e lar de muitos grupos de Guanácos, que serão companhia constante e próxima.

Cuesta Blanca (Campo 2) – 4.400m
Conhecido com este nome por ser rodeado por paredões cobertos de neve, atualmente
encontra-se um pouco diferente por efeito de seguidas temporadas quentes. Muito
possivelmente será nosso último acampamento com disponibilidade de água líquida.

Pirca del Índio (Campo 3) – 5.200m
Como esta rota era utilizado pelos Incas para chegar ao cume, onde adoravam ao Sol,
neste local se protegiam através da construção de pircas, estruturas de pedras.
É um acampamento bastante protegido dos ventos, o que é positivo, mas também por
este motivo nem sempre seus glaciares nos fornecem água líquida, podendo ser
necessário o descongelamento.

Hoyada (Campo 4) – 5.600m
Último acampamento, está localizado justo ao começo do glaciar de mesmo nome.
É um local de breve descanso para posterior ataque ao cume, com saída durante
madrugada.

DIAS 1 e 2 – Mendoza

DIA 3 – Laguna Blanca e Guanaquito

746m

3.600m

4.400m

Hotel 4*

Campo 1 (camping)

Campo 1 (camping)

C
Chegada em Mendoza, city tour e
compra e aluguel de equipamentos.

DIA 5 – Cuesta Blanca
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DIA 4 – Cuesta Blanca (Porteio)

C /J
Depois de chegarmos de carro até
laguna blanca faremos um breve
trekking até o campo 1.

C / AT / J
Como aclimatação aproveitaremos
para levar parte de nossos
equipamentos até o campo 2.

DIA 6 – Pirca del Índio (Porteio)

DIA 7 – Pirca del Índio

CRONOGRAMA

DIA 8 – Hoyada (Porteio)

4.400m

5.200m

5.200m

5.600m

Campo 2 (camping)

Campo 2 (camping)

Campo 3 (camping)

Campo 3 (camping)

C / AT / J

C / AT / J

C / AT / J

C / AT / J

Nos deslocaremos ao campo 2 em
definitivo.

Como aclimatação aproveitaremos
para levar parte de nossos
equipamentos até o campo 3.

Nos deslocaremos ao campo 3 em
definitivo.

Como aclimatação aproveitaremos
para levar parte de nossos
equipamentos até o campo 4.

DIA 10 – Ataque ao Cume

DIAS 11 e 12 – Dias Livres

DIAS 13, 14 e 15 – Retorno

4.800m

6.740m

5.200m

746m

Campo 4 (camping)

Campo 4 (camping)

Campo 3 (camping) - Preferencial

Hotel 4* e Retorno ao Brasil

C/A/J

C / AT / J

C / AT / J

DIA 9 – Hoyada

Nos deslocaremos ao campo 4 em
definitivo.

Saíremos à 1h da manhã em ataque
ao cume, que deverá levar em torno
de 10h de ascensão. Retornaremos
para dormir no campo 4.

Dias livres extras, que poderão ser
utilizados para adaptar-nos as
possíveis dificuldades do clima ou
descansar.

C / AT
Depois
do
café
da
manhã
desmontaremos acampamento e
retornaremos ao refúgio e de lá à
Barreal, no dia seguinte à Mendoza
para preparar o retorno ao Brasil.

Refeições Incluídas: C – Café da Manhã / A – Almoço / AT – Almoço de Trilha / J – Jantar
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1 participante: US$3.500
2 participantes: US$2.400
3 ou + participantes: US$2.200
*valores por pessoa

INCLUÍDO
1 Guia para no máximo 3 pessoas
1 Guia brasileiro Versus Eu Mesmo
3 pernoite com café da manhã em Mendoza
1 pernoites com café da manhã em Barreal
Barracas 4 estações para acampamento, na quantidade de 2 para 1
Entradas e ingressos em parques nacionais conforme cronograma
Alimentação completa na montanha conforme roteiro
Transfer Aeroporto – Hotel – Refúgio – Barreal – Hotel – Aeroporto
Kit de primeiros socorros
Assessoria na escolha de equipamentos
Avaliação com minha preparadora física
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VAMOS ESCALAR JUNTOS?
henriquefranke@versuseumesmo.com
www.versuseumesmo.com
+55 55 98137-4049

