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Bli med Norges største
arrangør av ekspedisjoner
og eventyrreiser
til Himalaya!
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BILDENE I KATALOGEN ER TATT AV
MATTI BERNITZ, JØRGEN JOHANSON
OG ISTOCKPHOTO.
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HVITSERK

BLI MED OSS PÅ TUR!
HVITSERK ER NORGES STØRSTE arrangør av ekspedisjo-

ner og eventyrreiser. Historien vår startet for tretti år
siden på høysletta ved Kilimanjaro, og vi er oppkalt
etter det høyeste fjellet på Grønland.
Eventyrreiser ble unnfanget på den afrikanske høysletta for drøyt tretti år siden etter at globetrotteren og reiselivsmannen Ulf Prytz og klatreren Odd Eliassen
hadde fullført oppbyggingen av Kilimanjaro nasjonalpark. Ulf Prytz ønsket å ta vanlige mennesker ut på
uvanlige turer til fantastiske steder. Hvitserk ble startet
i 1997 av norske polfarere – med Lars Ebbesen og Sjur
Mørdre i spissen. Målet var å arrangere “ekspedisjoner
for alle” og turer til polare strøk og bestigninger av
høye fjell var en viktig del av turtilbudet. I 2005 slo de
to selskapene seg sammen, og i dag kaller vi oss Hvitserk – og er stolte av at vi er Norges største arrangør av
ekspedisjoner og eventyrreiser.
HVITSERK ER VIKINGENES NAVN på Grønlands høyeste
fjell. Da vikingene seilte fra Island og vestover, var det
hvite, snødekte fjellet på østkysten av Grønland et viktig landemerke. På samme måte som Hvitserk for
1000 år siden var et “fyrtårn” for oppdagerne som dro
i vesterled, er Hvitserk i dag et “fyrtårn” for mennesker
med eventyrlyst og reisedrømmer!
I HVITSERK ER VI STOLTE AV kompetansen og erfaring-

en vi har bygget opp etter tretti år i reisebransjen.
Ingen annen norsk turoperatør har hatt med like
mange gjester på ski over Grønland, til Sydpolen eller
på høye fjell i Himalaya. Erfaringene vi har gjort oss på

krevende ekspedisjoner langt utenfor allfarvei, nyter
du godt av når du blir med oss på eventyrreiser til
spennende turmål i hele verden.

«FOR GUIDENE VÅRE ER DET ET PRIVILEGIUM Å FÅ DELE GLEDEN NÅR
GJESTENE VÅRE GJØR REISEDRØMMER OG TØFFE MÅL TIL VIRKELIGHET. FOR
OSS PÅ KONTORET ER DET INSPIRERENDE Å SE AT GJESTENE KOMMER
TILBAKE TIL OSS, IGJEN OG IGJEN, GANG PÅ GANG. HAR DU FØRST VÆRT «HVITSERKER»
EN GANG, KAN VI NESTEN GARANTERE AT DU BLIR DET FOR LIVET!»

På tur viser vi stor respekt på kulturen og naturen på
stedene vi besøker og vi er tuftet på gode, norske turtradisjoner! Vi har et stort tilbud – høyt og lavt, varmt
og kaldt, fjernt og nært. Vi reiser i små grupper, har erfarne, norske turledere og samarbeidspartnere som
deler vårt syn på ansvarlig turisme.
VI ER STOLTE AV den store bredden i det unike turpro-

grammet vårt og kompetansen og erfaringen til alle
guidene våre. For guidene våre er det et privilegium å
få dele gleden når gjestene våre gjør reisedrømmer og
tøffe mål til virkelighet. For oss på kontoret er det inspirerende å se at gjestene kommer tilbake til oss,
igjen og igjen, gang på gang. Har du først vært «Hvitserker» en gang, kan vi nesten garantere at du blir det
for livet!

Trygve Sunde Kolderup, daglig leder.

Håper å se deg på tur med oss!
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VELKOMMEN TIL HIMALAYA
I 13 ÅR HAR JANGBU SHERPA VÆRT HVITSERKS LOKALE HOVEDGUIDE I NEPAL. HANS
GODE INNSATS ER NESTEN UBEGRIPELIG OG NATURSTRIDIG, UTTALTE EN HVITSERKGJEST ETTER Å HA VÆRT MED NEPALESEREN PÅ TUR I HIMALAYA.
«TUREN OVERGIKK MINE

JANGBU SHERPA, HVITSERKS HOVEDGUIDE I NEPAL, PÅ
TOPPEN AV AMA DABLAM (6810 MOH).

FORVENTNINGER. ALLE
GUIDER GJORDE EN FANTASTISK JOBB. PASS PÅ DISSE MENNESKENE
OG DET BLIR SUKSESS I FREMTIDEN.»
Hvitserk-gjest i Nepal

kommer inn til Annapurna Basecamp uten å få
problemer med høyden, og blomstringen om våren
er spektakulær.

HVER ÅR REISER mer enn 100 Hvitserk-gjester på tur
i Himalaya med Jangbu og hans lokale guider.
– Her får du oppleve mange av de mest kjente
fjellene i verden på nært holdt. Det er her jeg er født
og oppvokst, og jeg synes alltid det er trivelig å ta
med gjestene til dette området.

Hva er det høydepunktene på denne turen?
– Naturligvis at man får oppleve verdens høyeste

4

HVITSERK

fjell, Mt. Everest. I tillegg får man også sett et av de
aller vakreste fjellene i verden, Ama Dablam (6810
moh). Det er også en spennende kultur; de aller
fleste som bor i Khumbu-dalen er sherpaer.
Hvitserk har også flere turer hvert år til Annapurna
Sanctuary. Hva er høydepunktene på denne turen?
– Dette er en enklere tur, men også her er det mange
flotte fjell, vakker natur og spennende kultur. Du

De siste årene har du hvert nesten hvert år i Norge.
Hva er favorittstedet ditt her?
– Det er Lofoten, men selv om dere har mange flotte
fjell her, så overgår de ikke Nepal. Jeg synes at alle
som er glade i fjell bør oppleve Nepal minst en gang
i livet. Og så merker jeg at det er sånn at når man har
vært en gang i Nepal, vil man gjerne tilbake. Og det
er dere veldig velkommen til, for vi er et gjestfritt
folk som gjerne tar i mot besøk.

«TUREN VAR KJEMPEFLOTT!
ALLE DE LOKALE HJELPERNE
VAR POSITIVE, IMØTEKOMMENDE OG HYGGELIGE, OG DEN NEPALESISKE GUIDEN VAR GULL VERDT.»
Hvitserk-gjest i Nepal

UTSIKT MOT AMA DABLAM, PÅ VEI INN
MOT EVEREST BASE CAMP.

EVEREST
BASE CAMP
OG ISLAND
PEAK
FOR ALLE SOM ER GLADE I FJELL, er det å vandre i Hi-

malayas kulturlandskap det vakreste, hyggeligste og
mest spektakulære du kan gjøre. Alt stemmer:
varmen, menneskene, mystikken, religionen, maten
og utsikten. Vi starter og avslutter i magiske Kathmandu, før vi rusler avsted på gamle handelsstier fra
Silkeveiens storhetstid. Vi krysser juv og daler på
spektakulære hengebroer, og jevnlig kommer vi

«EN KJEMPETUR! NATUR,
KULTUR, FOLK OG FJELL MED
HØYDEPUNKTER HVER DAG.»
Hvitserk-gjest i april 2014

forbi små sjarmerende landsbyer. Underveis besøker
vi den vakreste basecampen i Himalaya - Ama
Dablam Basecamp. Etter hvert kommer vi også tett
på Mount Everest - gjennom et besøk i Everest Base
Camp og vi prøver oss på Island Peak (6189 moh).
Er du i god hytte-til-hytte form, bør du ikke vurdere
om, men når du skal gi deg selv en tur til Nepal!
Vi har flere turer hver vår og høst. Avgangene som
inkluderer Island Peak varer i 24 dager. Turene som
kun går til Everest Basecamp varer i 17 dager. På alle
turene reiser vi med håndplukket norsk turleder
med mye Himalaya-erfaring!
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UTSIKT FRA POON HILL PÅ VEI MOT
ANNAPURNA BASECAMP.

ANNAPURNA
S A N C T U A RY
DENNE TUREN ER flere ganger kåret til en av ver-

dens vakreste trekkingturer! Majestetiske fjellrekker, levende kultur og sjarmerende mennesker, er
tre av grunnene til at Annapurna-området er det
mest populære stedet i Nepal for alle som liker å
gå på fjelltur. Annapurna Sanctuary-turen vår er
snillere enn turen til Everest Basecamp, men utsikten er vel så rå – her omkranses du av snøkledde fjell på drøyt 8000 meter! Vi reiser hver vår og
høst, og om våren står tusenvis av rododendronbusker i full blomst. Det er grønt på bakken, rødt
og rosa på trærne, hvite snødekte topper høyt der
oppe og aller aller øverst, en knallblå himmel!
Turene varer i 16 dager og vi reiser med håndplukket norsk turleder!

S T I F T E L S E N VA R D E
HVITSERK ER INITIATIVTAKER til Stiftelsen Varde.

Alle våre gjester får ved
påmelding tilbud om å gi
«ti kroner pr turdag»
gjennom Stiftelsen Varde
til ulike utviklingsprosjekter, blant annet i
Nepal. Målet med stiftelsen er at norske fjellfolk og turister er skal være med på å gi noe tilbake til reisemålet
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de besøker. I Nepal støtter Varde organisasjonen The
Small World som ser på utdannelse som den viktigste
veien ut av fattigdom, og arbeider tett med lokalbefolkningen i Lower Sokukhumbu i Everest-området. Her
bygger The Small World skoler og overnattingstilbud
for skoleelever som ønsker å ta høyre utdannelse. The
Small World fokuserer også på kvinners muligheter for
utdanning, og jobber med ulike sysselsettingsprosjekter for marginaliserte grupper i området.
Les mer om Varde på www.stiftelsenvarde.no

VÅREN 2015 HAR HVITSERK
EKSPEDISJON TIL MT. EVEREST.

H V O R H ØY T V I L D U ?
I HIMALAYA KAN du bli med Hvitserk helt til topps!
Våren 2015 arrangerer vi som første norske operatør
en tur til selveste Mt. Everest. Vi skal ta med en liten
gruppe som skal prøve å nå den 8848 meter høye
toppen. Dette blir en tøff ekspedisjon som krever mye
av deltagerne – både fysisk og mentalt!

verdens vakreste. Dette er en teknisk topp, med fjellog isklatring i relativt stor høyde, og vi forbereder oss
med treningssamling i Norge før avreise. Basecampen
til Ama Dablam er kjent som en av Himalayas aller
vakreste, og utsikten fra toppen, mot alle de kjente
8000 meterne, er ubeskrivelig!

HVERT HØST HAR vi ekspedisjon til Ama Dablam.

ER DU PÅ jakt etter en tur i høyden uten at det tar fire
uker eller blir teknisk vanskelig? Med sine 6153 meter

Mange regner det 6810 meter høye fjellet som ett av

over havet er Stok Kangri utenfor idylliske Leh en utfordrende topp, men med god akklimatisering legges
alle forutsetninger til rette for at det blir et vellykket
toppstøt. Vi reiser i august hvert år, og har du vært på
toppen av Elbrus eller Kilimanjaro og søker høyere utfordringer – ja da kan dette være turen for deg!
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S K R E D D E R S Y D D E T U R E R I N E PA L
MED JANGBU OG hans team, kan Hvitserk tilby
turer i Nepal for små og store grupper som vil reise
uten norsk guide. Turene kan skreddersys for minimum to personer, og tilpasses feriebudsjett, –
ønsker og ferielengde. Vi kan tilby akkurat de
samme turene som vi har med norsk turleder, og vi
har også flere kortere og lengre turforslag. Sammen
med Jangbu har vi for eksempel lagt opp til en fantastisk opplevelse i Annapurna-området der man
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får med seg det beste av Nepal i løpet av 11 innholdsrike dager (t/r Norge). Her får du oppleve
spektakulær natur og vakkert kulturlandskap, med
panoramautsikt mot 8000-meters toppene Dhaulagiri (8167 moh) og Annapurna 1 (8091 moh) og
det hellige fjellet Machhapuchhare (Fishtail / 6998
moh). Fjellturen går innom Poon Hill (3201 moh)
som er ett av de aller flotteste utsiktspunktene i
hele Annapurna-området, og underveis bor dere

på hyggelige lodger. Dere har med dere bærere og
lokal guide (som snakker godt engelsk). Før og
etter fotturen får dere også oppleve trivelige Pokhara og spennende Kathmandu, der dere bor på
fine hoteller med sentral beliggenhet. Turen kan
også, dersom det er ønskelig, forlenges med et
stopp i Doha i Qatar på vei til eller fra Nepal.
Ønsker du å reise fra Norge i mørke, kalde høstmåneder, anbefaler vi virkelig dette!

UTSIKT MOT 8586 METER HØYE KANCHENJUNGA,
VERDENS TREDJE HØYESTE FJELL.

AMA DABLAM

FJ E L LT U R I D A R J E E L I N G
PÅ DENNE TUREN i den indiske delen av Himalaya,

har vi spektakulær utsikt til 8000-meterne Mount
Everest, Makalu, Lhotse og Kanchenjunga. Vi reiser
fra Norge om høsten, da er det størst sjanser for klarvær og god sikt! Fjellturen starter og slutter utenfor
vakre Darjeeling, i åsene opp mot Himalaya hvor
engelskmennene på 1800-tallet grunnla store te-

plantasjer. Her besøker vi blant annet det private
museet til Tenzing Norgay, førstemann på Mount
Everest i 1953 – og på noen av turene våre, er det
sønnen hans som er Hvitserks lokale guide.
Selve fjellturen går langs grensen mellom India og
Nepal og varer i seks dager. Storslått natur er i fokus
og vi har fantastisk utsikt til fire av verdens 8000-

metere i tillegg til en rekke andre spektakulære fjelltopper i Himalaya. Turen har maks høyde på snaut
4000 meter og er derfor egnet også for deg som ikke
er vant til høye fjell. 12-dagers turen har avreise hver
høst, og vi reiser med norsk turleder.
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KLOSTERET TIGERS NEST LIGGER I EN BRATT
FJELLHYLLE OVER PARO.

FJ E L LT U R I B H U T A N
NÅ KAN DU bli med oss på fjelltur til det lille, bortgje-

mte kongedømmet Bhutan. Den helt nye 13-dagers
turen starter i hektiske Kathmandu, men forflytter seg
raskt til Bhutan og der vi opplever fantastiske fjell og
kultur som skiller seg fra alt du har opplevd tidligere!
Bhutan er det eneste landet i verden hvor hovedstaden ikke har trafikklys, og her foregår alt i et rolige-
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re tempo enn i resten av verden. Vi har lagt opp til en
tur der vi både får oppleve både turmulighetene og
den spennende kulturen! Vi besøker det spektakulære
klosteret Tigers Nest og overnatter en natt eller to hos
lokale bønder. Fjellturen langs Druk Path foregår i en
høyde som er overkommelig for de fleste og vi har
med oss hester som bærer bagasjen. Utsikten over Hi-

malaya er storslagen og vi ser noen av de høyeste toppene i Bhutan.
Vi reiser til Bhutan på fjelltur hver vår og høst.
Turen varer i 13 dager og vi har med lokalkjent, norsk
høydeguide. Med ujevne mellomrom har vi også kulturreiser eller sykkelturer i Bhutan med norsk turleder.

AMA DABLAM (6812 MOH)

FJ E L LT U R O G
FRIVILLIG
ARBEID
DRØMMER DU OM å oppleve Nepal og samtidig

gjøre en innsats sammen med menneskene som
bor og lever i Himalaya? Sammen med vår lokale
samarbeidspartner i Nepal tilbyr vi en unik opplevelse Everest-regionen i Nepal. Vi bor hjemme hos
nepalesiske familier, arbeider sammen med dem på
ulike utviklingsprosjekter, overnatter i et kloster og
går fjelltur i fotsporene til Everests førstebestigere!
Turene varer i 17-dager og arrangeres hver høst
med norske grupper og lokal turleder.

S Y K L I N G I N E PA L
BLI MED PÅ en uforglemmelig sykkeltur langs en av

verdens mest majestetiske fjellkjeder, gjennom små
landsbyer omgitt av spektakulær natur, med levende kultur og historie! Syklingen er hovedsakelig
offroad, på lite trafikkerte veier og stier, hvor vi
kommer tett på både menneskene og naturen.

MEDICAL AID
M O U N TA I N E E R I N G
DU KAN DU bli med Hvitserk og Medical Aid
Mountaineering til Manasluområdet i Nepal der
vi skal på fjelltur og bestige en ekte Himalayatopp! Underveis skal vi gi medisinsk bistand og
besøke lokale prosjekter, skoler og helsestasjoner
for å gi noe tilbake til lokalbefolkningen vi møter
underveis.
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Madserud Alle 34
0274 Oslo
info@hvitserk.no
www.hvitserk.no
Tlf.: 23 21 30 70
I tillegg til Himalaya, kan du reise med oss
på spennende turer i hele verden!
Se hele turprogrammet vårt på www.hvitserk.no
Flere ganger i året holder vi Himalaya-foredrag.
Tips om dette får du ved å abonnere på
nyhetsbrevet vårt eller følge oss på Facebook.

