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WYNAJEM PRZEWODNIKA NA ELBRUS (5642 m n.p.m.)
DLA GRUPY INDYWIDUALNEJ
Oferta obejmuje wynajem doświadczonego certyfikowanego przewodnika do poprowadzenia wyprawy na Elbrus
(5642 m n.p.m.) dla grupy indywidualnej (maksymalnie 3 osoby na jednego przewodnika) na okres maksymalnie
7 dni akcji górskiej. Plan naszych wypraw został przygotowany przez nas tak, aby każdemu z Was maksymalnie
umożliwić zdobycie Elbrusu. Plan zakłada stopniową aklimatyzację, rozłożenie całej akcji górskiej na kilka dni oraz
dzień zapasowy, co pozwoli Wam zmierzyć się w sposób bezpieczny z górą, jeśli tylko jesteście w dobrej kondycji
fizycznej i nie posiadacie przeciwskazań zdrowotnych (nawet bez wcześniejszego doświadczenia w wysokich
górach). Najważniejsze jest to, że podczas całej wyprawy będzie z Wami nasz przewodnik wysokogórski
(przeszkolony również w zakresie ratownictwa medycznego w górach), który będzie odpowiedzialny za wasze
bezpieczeństwo. Nasi przewodnicy posługują się językiem angielskim albo rosyjskim w stopniu umożliwiającym
swobodną i bezproblemową komunikację na każdym etapie wyprawy. Jako jedyna agencja górska prowadzimy
grupy na Elbrus wg standardów europejskich, czyli jeden przewodnik na 3 uczestników wyprawy.
To gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas akcji górskiej, a także maksymalne szanse na zdobycie szczytu.
Ważne jest również to, że będziemy Wam pomagać w przygotowaniach do wyprawy na każdym ich etapie –
dostaniecie dostęp do zamkniętej grupy na facebooku dla uczestników wyprawy, gdzie będziemy rozmawiać,
motywować się, wymieniać się radami itp., a także odbędziecie przed wyprawą szkolenie (za pośrednictwem
platformy internetowej), które pomoże Wam jeszcze lepiej przygotować się do spotkania z Elbrusem.
Dodatkowo oczywiście możecie pytać nas o wszystko za pośrednictwem e-maila oraz naszego facebooka.
W naszym biurze w Stepancmindzie możecie kupić gaz do kuchenek i jetboili, mapy trekkingowe oraz liofilizaty.

√ Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane przez osoby, które w nich uczestniczyły oraz
obejrzyj filmy nagrane przez osoby, które razem z nami zdobyły Elbrus.
Wszystkie materiały dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce MEDIA O NAS:
http://mountainfreaks.ge/media-o-nas/
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PLAN WYPRAWY:
Podany plan jest planem, który realizujemy najczęściej i który polecamy Wszystkim.
Oczywiście dokładny plan akcji górskiej ustalany jest z każdą grupą indywidualnie.
DZIEŃ PIERWSZY – o godzinie 6:00 rano spotykacie się z naszym kierowcą w miejscu rozpoczęcia wyprawy, czyli w Tbilisi w Gruzji
(na lotnisku lub w centrum miasta). Tutaj dojeżdżacie we własnym zakresie. Oczywiście służymy pomocą w zorganizowaniu
dobrego połączenia lotniczego, czy dodatkowych przejazdów z innych części Gruzji. Następnie przejeżdżacie do Azau w Rosji –
wioski leżącej u stóp Elbrusu. Po przyjeździe kwaterujecie się w wybranym przez Was miejscu (hotel lub pensjonat). W trakcie
przejazdu przerwa na śniadanie w Kazbegi (Stepancmindzie) z widokiem na inny kaukaski szczyt – Kazbek (5047 m). Jeżeli nie
będziecie mieć ze sobą swojego sprzętu wysokogórskiego, to również w Kazbegi (w naszym biurze) możecie 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. Do Azau dojedziecie około 15:00-18:00 (w zależności od tego jak szybko przekroczymy granicę
gruzińsko-rosyjską). Tego wieczora nasz przewodnik spotka się z Wami, aby omówić szczegółowy plan na kolejne dni. Resztę dnia
przeznaczacie na odpoczynek i przygotowanie się do rozpoczęcia akcji górskiej w kolejnym dniu.
Lista sprzętu potrzebnego podczas wyprawy na Elbrus: http://mountainfreaks.ge/wypozyczalnia-sprzetu/ Informacje o butach
potrzebnych podczas wyprawy na Elbrus: http://mountainfreaks.ge/buty-kazbek-elbrus/
DZIEŃ DRUGI - Po śniadaniu udajecie się na kilkugodzinny (ok. 5-6 godzin) trekking aklimatyzacyjny do wodospadu w Terskolu.
Tego dnia zbliżycie się do wysokości 3000 m. Po trekkingu powrót na nocleg do Waszego hotelu / pensjonatu.
DZIEŃ TRZECI Po śniadaniu przejeżdżacie do sąsiedniej miejscowości (ok. 10 minut jazdy od Azau/Terskola)
i rozpoczynacie kolejny trekking aklimatyzacyjny (ok. 5-6 godzin) w kierunku szczytu Czegetu (3700 m).
Dojdziecie do około 3500 m, z których rozpościera się najpiękniejszy widok na Elbrus. Po trekkingu powrót na nocleg do Waszego
hotelu / pensjonatu.
DZIEŃ CZWARTY – Około 11:00 rozpoczynacie akcję górską na Elbrusie. W okolice tzw. Beczek (ok. 4000 m n.p.m.) dostajecie się
za pomocą kolejki linowej. Z miejsca, do którego dojedziecie wyciągiem do miejsca noclegu przechodzicie wraz z bagażami
(około 1 godzina trekkingu do góry lub około 30 minut w dół – w zależności od tego, które miejsce wybierzecie na miejsce noclegu).
Nocleg możliwy w namiocie lub w tzw. Beczkach lub w ich sąsiedztwie (w pomieszczeniach zamkniętych, nie w namiotach) lub
w tzw. Diesel Hut. Możemy dokonać dla Was rezerwacji w wybranym miejscu. Resztę dnia przeznaczacie na odpoczynek
i krótki trekking aklimatyzacyjny na wysokość około 4200 m n.p.m.
DZIEŃ PIĄTY – Kolejny dzień aklimatyzacyjny. W ramach aklimatyzacji udacie się na kilkugodzinny trekking (ok. 5-6 godzin),
podczas którego zbliżymy się do granicy 5000 m. Następnie powrót i nocleg w naszej bazie.

DZIEŃ SZÓSTY - Kolejny dzień aklimatyzacyjny. Tego dnia będziecie głównie odpoczywać i nabierać sił w bazie przed atakiem
szczytowym, który czeka Was kolejnego dnia.
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DZIEŃ SIÓDMY – Tego dnia powinniście stanąć na szczycie Elbrusa (5642 m n.p.m.). Między godziną
24:00 a 3:00 rano rozpoczniecie atak szczytowy (godzina startu zależy od warunków pogodowych, a
także od tego, czy całość trasy pokonujecie piechotą, czy z pomocą ratraka). Cała akcja zajmie około 10-12 godzin. Startujecie z
miejsca noclegu. Istnieje możliwość wynajęcia ratraka, który podwiezie Was na wysokość około 5000 m, co skraca atak szczytowy
o ok. 3-4 godziny. Istnieje możliwość podziału grupy na część, która rusza z bazy piechotą o 24:00 oraz część, która rusza z bazy
ratrakiem ok. 3 godzin później (jeśli macie minimum dwóch przewodników). Po powrocie ze szczytu od razu zjeżdżacie kolejką
linową do Azau, gdzie odpoczywacie i nocujecie w wybranym przez siebie miejscu (hotel / pensjonat).
DZIEŃ ÓSMY – (dzień zapasowy na wypadek niepogody w górach)
DZIEŃ DZIEWIĄTY – O 9:00 odbiera Was nasz kierowca i ruszacie w drogę powrotną do Gruzji, do Tbilisi. Czas przejazdu to około
11-12 godzin (w zależności od tego w jakim czasie przejedziecie granicę i od warunków na drogach). Po drodze mały przystanek
w naszym biurze w Kazbegi, gdzie będziecie mogli odebrać swój depozyt czy oddać wypożyczony sprzęt. Na miejscu planowo
będziecie wieczorem. Po przyjeżdzie do Tbilisi oficjalnie kończy się program wyprawy na Kazbek i Elbrus. W zależności od planów
grupy – transport bezpośrednio na lotnisko, z którego wylecicie do Polski lub do hotelu w Tbilisi, w którym pozostaniecie do końca
swojego pobytu.

UWAGA!:
√ WYPRAWA NA ELBRUS TO WYPRAWA W GÓRY WYSOKIE, WIĘC JEJ PRZEBIEG MOŻE SIĘ ZMIENIĆ MIMO ZAŁOŻONEGO
PLANU M.IN. ZW. NA POGODĘ, STAN PSYCHOFIZYCZNY UCZESTNIKÓW ITP. NIE GWARANTUJEMY, ŻE W TRAKCIE WYPRAWY
ZDOBĘDZIECIE SZCZYT. GWARANTUJEMY, ŻE ZROBIMY WSZYSTKO, CO BĘDZIE MOŻLIWE ABYŚCIE ZDOBYLI SZCZYT ORAZ
ZAPEWNIMY WAM MAKSIMUM BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRWANIA CAŁEJ WYPRAWY.
√ W PLANIE WYPRAWY JEST JEDNA PRÓBA WEJŚCIA NA ELBRUS.
√ W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI KONTYNUOWANA WSPINACZKI NA SZCZYT PODCZAS ATAKU SZCZYTOWEGO PRZEZ CHOĆBY
JEDNEGO UCZESTNIKA WYPRAWY (W WYNIKU CHOROBY WYSOKOŚCIOWEJ, NIEDOMAGANIA FIZYCZNEGO, WYPADKU,
INDYWIDUALNEJ DECYZJI ITP.) PRZEWODNIK BĘDZIE ZAPEWNIAĆ TEJ OSOBIE BEZPIECZEŃSTWO W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.
MOŻE TO SKUTKOWAĆ TYM, ŻE CAŁA GRUPA BĘDĄCA POD OPIEKĄ PRZEWODNIKA PRZERWIE WSPINACZKĘ I BĘDZIE
MUSIAŁA ZEJŚĆ DO BAZY. JEŚLI GRUPĄ OPIEKOWAĆ BĘDZIE SIĘ WIĘCEJ NIŻ JEDEN PRZEWODNIK, TO OSOBY, KTÓRE CHCĄ
KONTYNUOWAĆ WSPINACZKĘ MOGĄ PODJĄĆ INDYWIDUALNIE TAKĄ DECYZJĘ I POZOSTANĄ Z JEDNYM PRZEWODNIKIEM
(ZAWSZE W ILOŚCI MAKSYMALNIE 3 UCZESTNIKÓW NA JEDNEGO PRZEWODNIKA), A DRUGI PRZEWODNIK ZEJDZIE DO BAZY Z
OSOBAMI, KTÓRE TEGO CHCĄ LUB WYMAGAJĄ.
√ KAŻDY UCZESTNIK WYPRAWY INDYWIDUALNEJ MUSI POSIADAĆ UBEZPIECZENIE, KTÓRE OBEJMUJE AKCJĘ RATUNKOWĄ
ORAZ POSZUKIWAWCZĄ Z UDZIAŁEM HELIKOPTERA. JEŻELI UCZESTNIK WYPRAWY CHORUJE NA CHOROBĘ PRZEWLEKŁĄ
(CUKRZYCA, ASTMA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE ITP.), TO MUSI NAM TO ZGŁOSIĆ PRZED WYPRAWĄ, A DODATKOWO MUSI
WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE ROZSZERZONE O CHOROBY PRZEWLEKŁE.
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CENA ZA WYPRAWĘ ZA CAŁĄ GRUPĘ: 1490,00 EURO
JEDNA GRUPA TO MAKSYMALNIE 3 OSOBY NA JEDNEGO PRZEWODNIKA.
Zasady płatności: I rata: opłata rezerwacyjna: 290 EURO - płatna przy zapisie, II rata: 1200 EURO - płatne na 14 dni przed rozpoczęciem
wyprawy na nasze konto bankowe. Płatność za wynajem sprzętu wysokogórskiego, zakup gazu, liofilizatów itp. – w naszym biurze, gotówką
(euro/dolary/lari) lub kartą.

CENA ZAWIERA:
- opiekę jednego doświadczonego certyfikowanego przewodnika wysokogórskiego podczas całej wyprawy (przewodnik na
posługuje się językiem angielskim i rosyjskim) na trzech uczestników wyprawy podczas akcji górskiej, co gwarantuje maksymalne
bezpieczeństwo oraz maksymalne szanse na zdobycie szczytu,
- pomoc w przygotowaniu do wyprawy: konsultacje poprzez e-mail oraz nasz profil na facebooku dotyczące przygotowania
fizycznego,
zakupu
sprzętu,
organizacji
przelotów
do
Gruzji
i
wszystkiego
innego,
co
związane
z wyprawą,
- dostęp do zamkniętej grupy na facebooku dla uczestników wyprawy, gdzie będziemy rozmawiać, motywować się, wymieniać się
radami itp.,
- szkolenie przed wyprawą (za pośrednictwem platformy internetowej), które pomoże Wam jeszcze lepiej przygotować się do
spotkania z Elbrusem,
- transport z Tbilisi do Azau i z Azau do Tbilisi,
- wjazd (i zjazd) kolejką linową w trakcie akcji górskiej na Elbrusie,
- opłatę za wejście do Parku Narodowego na Elbrusie,
- pozwolenie (permit) na zdobywanie Elbrusa,
- możliwość pozostawienia w naszym biurze depozytu na czas Waszej wyprawy (rzeczy, których nie potrzebujecie podczas akcji
górskiej na Kazbeku),
- gadżety firmowe na pamiątkę wyprawy: koszulka, kubek oraz magnes.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI:
- wypożyczenie kompletu sprzętu podstawowego – raki, czekan, uprząż z karabinkami, kijki trekkingowe oraz kask na okres całej
wyprawy – 80 EURO,
- wypożyczenie innego sprzętu (buty, śpiwór, kuchenka turystyczna itp.) – wg cennika naszej wypożyczalni z uwzględnieniem 20 %
rabatu; sprawdź ceny tutaj: http://mountainfreaks.ge/wypozyczalnia-sprzetu/,
- zakup gazu do kuchenek turystycznych – 12 EURO (duży gaz, 450 gr),
- dodatkowy przewodnik na atak szczytowy na Elbrus – 500 EURO,
- wjazd ratrakiem w dniu ataku szczytowego na wysokość ok. 5000 m (cena zależy od ilości chętnych i wynosi około 50-70 EURO).

ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT:
tel.: +995 593583596 e-mail: info@mountainfreaks.ge
facebook: Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency

