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Wyprawa na mityczny Kazbek (5047 m n.p.m.) –
Wynajem przewodnika
Przez cały sezon letni (od 15.05.2017 do 15.10.2017) organizujemy
wyprawy na indywidualne zamówienie w wybranych przez Was
terminach. Oferujemy opiekę certyfikowanych doświadczonych
przewodników,
wypożyczenie
sprzętu
wysokogórskiego,
a także transfery z lotnisk w Tbilisi i Kutaisi oraz pod Elbrus (dla tych,
którzy chcą zdobyć dwa kaukaskie giganty), transport samochodami
terenowymi pod cerkiew Trójcy Świętej (tam, gdzie zaczyna się szlak na
Kazbek),
wynajem
koni
do
transportu
bagaży
do
stacji
Meteo,
wyposażenie w gaz do kuchenek turystycznych i liofilizaty oraz wszystko inne,
co
może
pomóc
Wam
w
bezpiecznym
zdobyciu
Kazbeku.

W celu ustalenia terminu i szczegółów Waszej wyprawy prosimy o kontakt
poprzez e-mail: info@mountainfreaks.ge lub nasz profil na facebooku.
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WYNAJEM PRZEWODNIKA NA KAZBEK:
Plan akcji górskiej ustalany indywidualnie z każdą
grupą. Najczęściej jest to wariat 4 lub 5 dniowy.
DZIEŃ PIERWSZY – spotykamy się w miejscu rozpoczęcia wyprawy,
czyli w Stepancmindzie (Kazbegi) w Gruzji, w naszym biurze. Jeżeli nie
będziecie mieć ze sobą swojego sprzętu, to możecie u nas wypożyczyć
wszystko, co jest potrzebne do ataku na szczyt – raki, czekan, uprząż,
śpiwór i inne. W naszym biurze można również kupić gaz do kuchenek turystycznych oraz liofilizaty. Możecie zostawić
również u nas depozyt, czyli wszystko to, czego nie potrzebujecie podczas akcji górskiej. Następnie rozpoczynamy
naszą podróż na szczyt Kazbeku. Na wzgórze, gdzie znajduje się cerkiew Trójcy Świętej
i skąd rozpoczyna się szlak na Kazbek (2170 m n.p.m.) wjeżdżamy samochodami terenowymi. Jeżeli wykupicie
dodatkowo transport bagaży głównych końmi, to tam Wasze bagaże zostaną zapakowane na konie i stamtąd
przetransportowane
prosto
do
Stacji
Meteo,
a
Wy
w
dalszą
podróż
ruszycie
z małymi plecakami. Przewidywany czas trekkingu tego dnia to 7-8 godzin. Po tym czasie dojdziemy do Stacji Meteo 3600 m n.p.m., gdzie rozbijemy obóz (namioty). Istnieje również możliwość noclegu w Stacji Meteo. W czasie wyprawy
wszystkie posiłki przygotowujemy we własnym zakresie (kuchenki turystyczne i gaz będą niezbędne).
Trasę do Stacji Meteo można rozbić na dwa dni. Wtedy pierwszego dnia dochodzimy do rzeki, przy której zostajemy na
noc – 3200 m n.p.m., a dopiero kolejnego dnia udajemy się do Stacji Meteo. W takim przypadku każdego dnia czeka
nas około 3,5-4 godzin trekkingu.
DZIEŃ DRUGI LUB TRZECI - Dzień aklimatyzacyjny. W ramach aklimatyzacji udamy się na trekking, podczas którego
przekroczymy 4000 m n.p.m. Przewidywany czas trekkingu tego dnia to 3 godziny. Po powrocie odbędziemy szkolenie
z zasad chodzenia na linie,
asekuracji, posługiwania się
czekanem i bezpieczeństwa w
górach wysokich. Następnie odpoczynek w bazie przy
Stacji
Meteo
oraz
przygotowanie
do
ataku
szczytowego.
DZIEŃ TRZECI LUB CZWARTY - Tego dnia planujemy stanąć na szczycie Kazbeku (5047 m n.p.m.). O godzinie 01:00
w nocy rozpoczynamy atak szczytowy. Cała akcja zajmie nam około 10-13 godzin. Po powrocie ze szczytu –
odpoczynek i nocleg w bazie przy Stacji Meteo. Istnieje możliwość zejścia do Stepancmindy (Kazbegi) bezpośrednio
po ataku szczytowym. Należy wtedy doliczyć jeszcze dodatkowe 5-6 godzin trekkingu tego dnia.
DZIEŃ CZWARTY LUB PIĄTY - Z samego rana schodzimy do Stepancmindy (Kazbegi). Zejście zajmie nam około
5-6 godzin. Spod cerkwi Trójcy Świętej odbierze nas samochód terenowy. Jeżeli wykupicie dodatkowy transport bagażu
końmi, to Wasze bagaże wracają do wioski na koniach, a Wy podczas trekkingu macie ze sobą tylko małe plecaki.
W Kazbegi, w naszym biurze, kończymy wspólną wyprawę.
DZIEŃ PIĄTY LUB SZÓSTY – (dzień zapasowy na wypadek niepogody w górach)
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CENA ZA WYPRAWĘ ZA CAŁĄ GRUPĘ
(MAKSYMALNIE 4 OSOBY NA JEDNEGO PRZEWODNIKA):
690,00 EURO
Zasady płatności:
I rata: opłata rezerwacyjna: 290 EURO - płatna przy zapisie przelewem,
II rata: 400 EURO - płatne w dniu rozpoczęcia wyprawy w naszym biurze
w Stepancmindzie (Kazbegi), gotówką lub kartą.
Płatność za wynajem sprzętu wysokogórskiego, zakup gazu, liofilizatów itp. –
w naszym biurze, gotówką lub kartą.

CENA ZAWIERA:
- opiekę przewodnika wysokogórskiego podczas całej wyprawy (4 lub 5 dniowy plan
akcji górskiej oraz jeden dzień zapasowy),
- pomoc w przygotowaniu do wyprawy: konsultacje poprzez e-mail oraz nasz profil na
facebooku dotyczące przygotowania fizycznego, zakupu sprzętu, organizacji przelotów
do Gruzji, rezerwacji miejsc noclegowych w Stacji Meteo i wszystkiego innego,
co związane z wyprawą,
- wjazd (i zjazd) samochodami terenowymi na wzgórze z kościołem Trójcy Świętej,
gdzie rozpoczyna się szlak na Kazbek,
- możliwość pozostawienia depozytu w naszym biurze na czas akcji górskiej,
- koszulkę z Kazbekiem, kubek oraz inne gadżety firmowe na pamiątkę wyprawy dla
wszystkich uczestników.
DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
- wypożyczenie kompletu sprzętu podstawowego – raki, czekan, uprząż z karabinkami,
kijki trekkingowe oraz kask na okres całej wyprawy – 80 EURO za komplet,
- wypożyczenie innego sprzętu (śpiwór, kuchenka turystyczna itp.) – wg cennika naszej
wypożyczalni z uwzględnieniem 20 % rabatu,
- wynajęcie konia do transportu bagaży do Stacji Meteo (lub/i ze Stacji Meteo do
Stepancmindy) – 115 EURO (za konia w jedną stronę, z zastrzeżeniem, iż jeden koń
może wziąć maksymalnie 60 kg bagażu),
- zakup gazu do kuchenek turystycznych – 8 euro (mały), 12 euro (duży),
- transfer z lotniska w Tbilisi (lub na lotnisko po skończonej akcji górskiej) – 80 EURO (za samochód, w którym zmieści
się 6 osób plus bagaże),
- transfer z lotniska w Kutaisi (lub na lotnisko po skończonej akcji górskiej) – 100 EURO (za samochód, w którym zmieści
się 6 osób plus bagaże).
ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT:
Ewa Stachura, Nika Gomiashvili, Jaba Gomiashvili
tel.: +995 593583596, e-mail i skype: info@mountainfreaks.ge

oraz, pewnie najwygodniej, za pośrednictwem naszego konta na facebooku.

