
WYPRAWA TREKKINGOWA
DO GRUZJI i rosji:

Najpiękniejszy trekking w Gruzji
z Omalo przez Szatili

do Stepancmindy 
przez magiczne i tajemnicze
góry Tuszetii i Chewsuretii

+
wejście na Kazbek (5054 m n.p.m.)

i elbrus (5642 m n.p.m). 



Podczas tego trekkingu przejedziemy samo-

chodami terenowymi najniebezpieczniejszą 

drogę w Gruzji oraz najwyższą przejezdną 

przełęcz kraju, czyli Przełęcz Abano (2850 m), 

a potem już na własnych nogach przekroczy-

my Przełęcz Atsuntę (3431 m) oraz Przełęcz 

Chaukhi (3338 m). Na trasie trekkingu spotka-

my mieszkańców regionu, czyli tajemniczych 

pasterzy oraz poznamy lokalne wierzenia i 

tradycje. Nie będzie ani chwili odpoczynku od 

widoków, które zapierają dech w piersiach. A 

na deser zmierzymy się z Lodowym Szczytem, 

czyli Kazbekiem (5054 m) i najwyższym szczy-

tem Rosji, całego Kaukazu, a także Europy, czy-

li Elbrusem (5642 m).  

OPIS  wyprawy

Najpiękniejsza trasa trekkingowa  

w Gruzji wg National Geographic, 

która prowadzi przez dwa najdziksze 

regiony kraju: Tuszetię i Chewsuretię. 



Poczytaj relacje z naszych wypraw do Tuszetii  

i Chewsuretii napisane przez osoby, które w nich 

uczestniczyły oraz obejrzyj filmy nagrane przez 

osoby, które razem z nami przeszły trekking z Omalo 

do Stepancmindy oraz zdobyły Kazbek i Elbrus.

Wszystkie materiały dostępne na naszej stron-
ie internetowej w zakładce RELACJE Z WYPRAW: 
TUTAJ.

https://mountainfreaks.ge/relacje-z-wypraw/


W godzinach porannych (ok. 5:00-6:00) spoty-

kamy się w Tbilisi (na lotnisku lub w centrum 

miasta). Tutaj dojeżdżacie we własnym zakre-

sie. Oczywiście służymy pomocą w zorgani-

zowaniu dobrego połączenia lotniczego oraz 

transferów z innych części Gruzji. Jeżeli nie 

będziecie mieć ze sobą swojego sprzętu trek-

kingowego, to możecie wypożyczyć wszystko, 

co jest potrzebne – śpiwór, kuchenki gazowe, 

kijki trekkingowe itp. u nas, a my dowieziemy 

Wam sprzęt na miejsce spotkania w Tbilisi. W 

naszym biurze można również zamówić gaz 

do kuchenek turystycznych oraz liofilizaty. 

Prosto z Tbilisi przejeżdżamy do Omalo sa-

mochodem terenowym (ok. 7 godzin przejaz-

du, ale po drodze niesamowite widoki, które 

rekompensują długą podróż – przejeżdżamy 

m.in. przez Przełęcz Abano, która wznosi się 

na wysokość 2850 m!). Po drodze – zakupy w 

supermarkecie, ponieważ Tbilisi to ostatnie 

miejsce, gdzie są sklepy (od Omalo już ich nie 

ma).  W Omalo – zakwaterowanie w pensjona-

cie, odpoczynek, czas wolny na odwiedzenie 

Twierdzy Keselo i relaks na łonie przyrody w 

Omalo. Wieczorem – kolacja. Nocleg w Omalo 

w pensjonacie.

Dokładny opis tego dnia: TUTAJ 

plan wyprawy

dzień
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https://zieloniwpodrozy.pl/przez-przelecz-abano-w-kierunku-przygody/


Opuszczamy Omalo po śniadaniu. 

Przechodzimy przez magiczne wioski Tuszetii 

(w tym niesamowite Dartlo!) i dojdziemy do 

Girevi, gdzie spędzimy noc w pensjonacie.  

Wieczorem – kolacja. W czasie całego 

trekkingu z Omalo do Stepancmindy konie 

niosą nasz bagaż główny. My niesiemy tylko 

małe plecaki. W czasie naszej wędrówki jest 

obecny gruziński przewodnik wysokogórski 

oraz lider wyprawy (Polka), a także 

przewodnicy lokalni, którzy odpowiedzialni 

Opuszczamy Girevi po śniadaniu w 

pensjonacie. Dzisiaj podchodzimy pod 

Przełęcz Atsunta (3431 m), z której rozciągają 

się przepięknie widoki na cały Kaukaz. Tego 

dnia spędzimy pierwszą noc w naszym 

obozowisku, które sami postawimy (w 

namiotach). W czasie górskiej części wyprawy 

(czyli od dzisiejszej kolacji do śniadania w dniu 

piątym) wszystkie posiłki przygotowujemy 

we własnym zakresie - kuchenki turystyczne 

są za opiekę nad końmi oraz pomoc w trakcie 

naszego ewentualnego przejazdu na koniach 

z Omalo do Girevi.

Dokładny opis tego dnia trekkingu: TUTAJ

i gaz będą niezbędne. Lider wyprawy 

oraz przewodnicy oczywiście pomagają w 

przygotowywaniu posiłków, ale co do zasady 

- przygotowujemy je we własnym zakresie, 

tak więc gaz i kuchenki turystyczne będą 

niezbędne. 

Dokładny opis tego dnia trekkingu: TUTAJ

dzień
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dzień

03
DYSTANS 
trekkingu: 
15 km

DYSTANS 
trekkingu: 
25 km

CZAS 
trekkingu: 
7 godz

CZAS 
trekkingu: 
9 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1000 m

PODEJŚCIE 
w górę: 
800 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
600 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
600 m

https://zieloniwpodrozy.pl/z-omalo-do-girevi-pierwsze-chwile-w-tuszetii/
https://zieloniwpodrozy.pl/z-girevi-na-polane-kvakhidi-nocleg-pod-gwiazdami/


Dzisiaj wieczorem dojdziemy do Szatili. 

Szatili to unikalny zabytek pochodzący  

z głębokiego średniowiecza (ok. XII w.). Jest 

to doskonale zachowana wieś-twierdza, 

która wznosi się w wąwozie rzeki, zaledwie 

4 km od granicy z Czeczenią. Zabytkowy 

zespół składa się około 60 wież, które 

łączą się ścianami lub pomostami. Baszty 

stojące na zewnątrz często posiadają 

drewniane balkony. Całość tworzy zwartą, 

widowiskową fortecę. Po drodze do Szatili 

miniemy piękne gruzińskie wieże w Mutso, 

chaty pasterzy, opuszczone wioski oraz 

“domy umarłych”. Nocleg i kolacja w 

Twierdzy Szatili, więc to przygoda sama w 

sobie, bo będziemy spać w murach z XII 

wieku!

Dokładny opis tego dnia trekkingu: TUTAJ

dzień

04 Dzisiaj przekroczymy Przełęcz Atsuntę (3431 

m) i zejdziemy w dół, tak więc noc spędzimy 

już w Chewsureti. Kolejną noc spędzamy 

w namiotach w obozowisku, które sami 

zbudujemy. 

Dokładny opis tego dnia trekkingu: TUTAJ

dzień
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DYSTANS 
trekkingu: 
20 km

DYSTANS 
trekkingu: 
17 km

CZAS 
trekkingu: 
8 godz

CZAS 
trekkingu: 
9 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
300 m

PODEJŚCIE 
w górę: 
1400 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1500 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1170 m

https://zieloniwpodrozy.pl/szatili-nawet-gdy-jest-brzydko-jest-ladnie/
https://zieloniwpodrozy.pl/przelecz-atsunta-bujajac-w-oblokach/


Po śniadaniu opuszczamy Szatili i 

przejeżdżamy samochodem terenowym do 

Roszki (2 godziny). Tego dnia przejdziemy 

z Roszki przez Przełęcz Czauchi (3338 m) 

do Juty. Z Juty przejedziemy terenowym 

samochodem do Stepancmindy (Kazbegi). 

Nocleg w pensjonacie w Stepancmindzie. 

Wieczorem – kolacja z warsztatami lepienia 

Rano śniadanie, a następnie czas wolny, 

który przeznaczamy na odpoczynek po 

trekkingu i przygotowanie się do rozpoczęcia 

akcji górskiej na Kazbeku w kolejnym dniu. 

Wieczorem (o 19:00) zjemy gruzińską kolację 

wraz ze wszystkimi uczestnikami wyprawy 

na Kazbek oraz całym zespołem Mountain 

Freaks, a także odbędziemy odprawę, 

podczas której omówimy cały przebieg akcji 

chinkali (lokalna specjalność).

Dokładny opis tego dnia trekkingu: TUTAJ

górskiej i odpowiemy na wszystkie Wasze 

pytania. 

Lista sprzętu potrzebnego podczas 
wyprawy na Kazbek: TUTAJ

dzień
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dzień

07

DYSTANS 
trekkingu: 
18 km

CZAS 
trekkingu: 
8 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1360 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1290 m

https://zieloniwpodrozy.pl/przez-przelecz-chaukhi-do-doliny-juty/
http://mountainfreaks.ge/wypozyczalnia-sprzetu/


O godzinie 8:00 jemy śniadanie. Następnie 

idziemy do sklepu, w którym możemy kupić 

chleb, wodę i inne produkty potrzebne 

nam podczas wyprawy. To ostatnia szansa 

na uzupełnienie zapasów. W naszym 

pensjonacie możecie zostawić depozyt 

na czas ataku szczytowego (wszystko to, 

czego nie będziecie potrzebować w górach). 

Następnie (ok. 12:00) 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. Tam nasz bagaż 

główny zostanie zapakowany na konie  

Kontynuujemy podróż w kierunku szczytu. 

Tego dnia przejdziemy przez pierwszy 

lodowiec na naszej drodze. Przewidywany 

czas trekkingu tego dnia to 3-4 godziny. Po 

tym czasie dojdziemy do Stacji Meteo – 3650 

i stamtąd przetransportowany prosto do Stacji 

Meteo. W dalszą podróż ruszymy z małymi 

plecakami. Przewidywany czas trekkingu 

tego dnia to 3-4 godziny. Po tym czasie 

rozbijamy pierwszy obóz (namioty), w którym 

zostaniemy na noc – 3100 m n.p.m. Uwaga: 

Konie z bagażem głównym idą bezpośrednio 

do Stacji Meteo. Wy dojdziecie tam dopiero 

kolejnego dnia, dlatego w małych plecakach 

musicie mieć wszystko to, co będzie Wam 

potrzebne w ciągu dwóch dni (pierwszego 

dnia 3-4 godzin trekkingu + nocleg, a 

drugiego dnia – 3-4 godziny trekkingu).  

W czasie górskiej części wyprawy wszystkie 

posiłki przygotowujemy we własnym zakresie 

(kuchenki turystyczne i gaz będą niezbędne).

m n.p.m. Tam rozbijamy obóz (namioty), 

w którym spędzimy kolejne dni i z którego 

będziemy wychodzić na atak szczytowy.

Dokładny opis trasy trekkingu od Kazbegi 
do Stacji Meteo znajdziecie: TUTAJ

dzień

08

dzień

09 DYSTANS 
trekkingu: 
8 km

DYSTANS 
trekkingu: 
8 km

CZAS 
trekkingu: 
4 godz

CZAS 
trekkingu: 
4 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
650 m

PODEJŚCIE 
w górę: 
1000 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
0 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
100 m

http://mountainfreaks.ge/wspinaczka-na-kazbek/


Tego dnia planujemy stanąć na szczycie 

Kazbeku (5054 m n.p.m.). Około godziny 

02:00-03:00 w nocy rozpoczynamy 

atak szczytowy. Cała akcja zajmie 

nam około 10-14 godzin. Po powrocie 

ze szczytu – odpoczynek i nocleg  

w bazie przy Stacji Meteo.

Dokładny opis ataku szczytowego 
znajdziecie: TUTAJ 

dzień

10
Dzień aklimatyzacyjny. W ramach 

aklimatyzacji udamy się na trekking, 

podczas którego przekroczymy 4000 

m n.p.m. Przewidywany czas trekkingu 

tego dnia to 3-4 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. 

Dokładny opis procesu aklimatyzacji  
w Stacji Meteo znajdziecie: TUTAJ

dzień
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DYSTANS 
trekkingu: 
6 km

CZAS 
trekkingu: 
4 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
450 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
450 m

DYSTANS 
trekkingu: 
16 km

CZAS 
trekkingu: 
10-14 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1400 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1400 m

http://mountainfreaks.ge/atak-szczytowy-kazbek/
http://mountainfreaks.ge/aklimatyzacja-w-meteo/


Z samego rana schodzimy do Stepancmindy 

(Kazbegi). Zejście zajmie nam około 5-6 

godzin. Spod cerkwi Trójcy Świętej odbierze 

nas samochód terenowy. Nasze bagaże 

wracają ze Stacji Meteo do wioski na koniach, 

a my podczas trekkingu mamy ze sobą tylko 

małe plecaki. W Kazbegi zatrzymujemy 

się ponownie w naszym pensjonacie. 

Dzień zapasowy na wypadek złej pogody na 

Kazbeku. Jeżeli ten dzień pozostanie dniem 

wolnym, to możemy zorganizować dla Was 

trekking w Dolinie Truso, wycieczkę do 

Wąwozu Darialskiego, czy transport do Juty – 

najwyżej położonej miejscowości w naszym 

regionie, skąd rozpościera się widok na 

Popołudnie przeznaczamy na odpoczynek 

po akcji górskiej i przygotowanie do wyjazdu 

do Rosji w dniu kolejnym. Wieczorem 

(20:00) bierzemy udział w uroczystej suprze, 

podczas której zrobimy własne khinkali, 

nauczymy się grać na panduri, posłuchamy 

gruzińskich pieśni i odkryjemy tajniki 

gruzińskich toastów.

Masyw Chaukhi, czyli Gruzińskie Dolomity. 

Ale możecie też po prostu odpocząć w naszym 

pensjonacie, albo wykorzystać ten dzień 

na atrakcje kulinarne – wizyty w lokalnych 

restauracjach i degustacje regionalnych 

przysmaków.

dzień

12

dzień

13

DYSTANS 
trekkingu: 
16 km

CZAS 
trekkingu: 
5 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
0 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1550 m

O godzinie 9:00 jemy śniadanie,  następnie 

wyruszamy do Rosji, do Azau – miejscowości, 

z której wyrusza się na Elbrus. Czas 

przejazdu to około 7-8 godzin (w zależności 

od tego w jakim czasie przejedziemy 

granicę i od warunków na drogach). Na 

miejscu planowo będziemy popołudniu.  

Po przyjeździe zostajecie zakwaterowani 

w hotelu, który pełni rolę naszej bazy w 

Azau. Po przyjeździe – kolacja, czas wolny, 

odpoczynek oraz czas na przygotowanie 

się do akcji górskiej na Elbrusie, którą 

rozpoczniemy kolejnego dnia.

dzień

13LUB14



Tego dnia planujemy stanąć na szczycie 

Elbrusa (5642 m). Między godziną 24:00 a 

3:00 rano rozpoczynamy atak szczytowy 

(godzina startu zależy od warunków 

pogodowych, a także od tego, czy całość 

trasy pokonujemy piechotą, czy z pomocą 

ratraka). Cała akcja zajmie nam około 10-12 

godzin. Startujemy z naszej bazy. Istnieje 

możliwość wynajęcia ratraka, który 

podwiezie nas 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. Po powrocie ze szczytu od 

razu zjeżdżamy kolejką linową do Azau, 

gdzie  odpoczywamy i nocujemy w hotelu. 

Na miejscu – kolacja.

O godzinie 8:00 jemy śniadanie. Następnie 

dla chętnych - przejazd do sąsiedniej 

miejscowości i wjazd kolejką linową na 

Czeget (3700 m), z którego rozpościera się 

najpiękniejszy widok na Elbrus. Następnie 

powrót do Azau, gdzie mamy czas wolny 

(do ok. 13:00). Zalecamy wizytę w sklepie, 

w którym można kupić chleb, wodę i inne 

produkty potrzebne nam podczas akcji 

górskiej. To ostatnia szansa na uzupełnienie 

zapasów. To również ostatnia szansa na 

normalny obiad. Hotel opuszczamy około 

godziny 13:00. W hotelu możecie zostawić 

depozyt na czas ataku szczytowego 

(wszystko to, czego nie będziecie potrzebować 

w górach).  W okolice tzw. Beczek (ok. 3900 

m) dostajemy się za pomocą kolejki linowej. 

Z miejsca, do którego dojeżdżamy kolejką do 

miejsca noclegu przechodzimy wraz z naszymi 

bagażami (około 30 minut trekkingu). Nocleg 

w sąsiedztwie Beczek (w pomieszczeniach 

zamkniętych, nie w namiotach, drewniane 

łóżka z materacem, poduszką i kocem). W 

czasie górskiej części wyprawy (czyli od 

kolacji w dniu dzisiejszym) wszystkie posiłki 

przygotowujemy we własnym zakresie - 

kuchenki turystyczne i gaz będą niezbędne.

DYSTANS 
trekkingu: 
1 km

CZAS 
trekkingu: 
30 min

PODEJŚCIE 
w górę: 
0 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
250 m

dzień

14LUB15

dzień

15LUB16
DYSTANS 
trekkingu: 
20 km

DYSTANS 
trekkingu: 
10 km

CZAS 
trekkingu: 
10-12 godz

CZAS 
trekkingu: 
7-8 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1700 m

PODEJŚCIE 
w górę: 
700 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1700 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1700 m

Cała trasa
pieszo:

Część trasy
ratrakiem:



Dzień zapasowy na wypadek złej pogody 

podczas akcji górskiej na Elbrusie.

Po śniadaniu wyruszamy w drogę powrotną 

do Gruzji, do Tbilisi. Czas przejazdu to około 

10-12 godzin (w zależności od tego w jakim 

czasie przejedziemy granicę i od warunków 

na drogach). Po drodze ewentualna przerwa 

w Kazbegi (Stepancmindzie) na oddanie 

wypożyczonego sprzętu wysokogórskiego. 

W Tbilisi oficjalnie kończy się program 

wyprawy na Elbrus. W zależności od 

planów grupy –  zorganizujemy transport 

bezpośrednio na lotnisko lub do hoteli, w 

których pozostaniecie do końca swojego 

pobytu w Gruzji.

dzień

16LUB17

dzień

16LUB17LUB18



ZDOBYTE PRZEZ NAS NAGRODY, 
KTÓRE POTWIERDZAJĄ, ŻE

JESTEŚMY NAJLEPSZĄ AGENCJĄ 
TURYSTYKI AKTYWNEJ W GRUZJI 
I NAJLEPSZYM ORGANIZATOREM 
WYPRAW na szczyty kaukazu



NASI KLIENCI TEŻ WIEDZĄ, ŻE JESTEŚMY THE BEST!
Sprawdźcie opinie naszych gości i to jak oceniają nasze wyprawy!



390 EURO
płatne przy zapisie po 

podpisaniu umowy na 

nasze konto bankowe. 

2200 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 ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:

2590,00 EURO

zasady płatności:

01
rata

02
rata



 X wszystkie wymienione transporty samochodem 
terenowym podczas trekkingu w Tuszetii (Tbilisi-
Omalo, Szatili-Roszka, Juta-Stepancminda),

 X opiekę polskojęzycznego lidera oraz gruzińskich i 
rosyjskich przewodników wysokogórskich podczas 
całej wyprawy -  jednego przewodnika na trzech 
uczestników wyprawy podczas akcji górskiej, co 
gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo oraz 
maksymalne szanse na zdobycie szczytu,

 X 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,

 X dostęp do zamkniętej grupy na facebooku dla 
uczestników wyprawy, gdzie będziemy rozmawiać, 
motywować się, wymieniać się radami itp.,

 X szkolenie przed wyprawą (za pośrednictwem 
platformy internetowej), które pomoże Wam jeszcze 
lepiej przygotować się do spotkania z Kaukazem,

 X wynajem koni do transport bagaży na trasie 
trekkingu z Omalo do Stepancmindy,

 X 3 x nocleg w Stepancmindzie (pensjonat) - pokoje 
dwu lub trzyosobowe z łazienkami, 

 X 1 x nocleg w Omalo , 1 x nocleg w Girevi , 1 x nocleg w 
Szatili (pensjonaty) - pokoje dwu, trzy lub czteroosobowe 
(Uwaga!: w Tuszetii i Chewsuretii infrastruktura 
turystyczna nie jest mocno rozbudowana i pensjonaty są 
bardzo podstawowe, ale zawsze jest normalna toaleta, 
łazienka, przepyszne jedzenie, mili gospodarze),

 X wszystkie wymienione w programie śniadania oraz kolacje 
z winem (podczas przebywania w górach część posiłków 
przyrządzana jest samodzielnie przez uczestników 
wyprawy – wyszczególnione w planie wyprawy!),

 X 1 x tradycyjna supra z muzyką na żywo i 2 
x uroczysta kolacja z warsztatami lepienia 
chinkali (lokalna specjalność!) w Kazbegi,

 X namioty potrzebne w trakcie całej 
wyprawy (1 namiot dla 2 os.),

 X wjazd (i zjazd) samochodami terenowymi 
na wzgórze z kościołem Trójcy Świętej, gdzie 
rozpoczyna się szlak na Kazbek,

 X  transport bagażu głównego na koniach do 
stacji Meteo i z powrotem (15 kg / 1 os.),

 X opłatę za noclegi w namiotach w bazie przy Stacji Meteo 
(nocleg w Stacji Meteo za dopłatą: 15 EURO / 1 noc),

 X ubezpieczenie górskie na czas wyprawy, które zawiera 
akcję ratunkową i poszukiwawczą z udziałem helikoptera 
u polskiego ubezpieczyciela, co ułatwia ewentualny 
kontakt z ubezpieczycielem w razie potrzeby,

 X gadżety firmowe na pamiątkę wyprawy: 
koszulka, kubek oraz magnes,

 X przejazd na trasie Kazbegi – Azau 
oraz na trasie Azau – Tbilisi,

 X dwa noclegi w hotelu w Tereskolu (Azau) – 
pokój dwu lub trzyosobowy z łazienką,

 X wjazd i zjazd kolejką linową w trakcie 
akcji górskiej na Elbrusie,

 X opłatę za nocleg w czasie akcji górskiej na Elbrusie (nocleg 
w tzw. kontenerach przy Beczkach, w pomieszczeniach 
zamkniętych, nie w namiotach, na drewnianych 
pryczach z materacami, poduszką oraz kocem),

 X szkolenie z technik turystyki lodowcowej i wysokogórskiej, 
które odbywa się w Stacji Meteo na Kazbeku,

 X opłatę za wejście do Parku Narodowego na Elbrusie,

 X zestaw souvenirów na pamiątkę wyprawy,

CENA
ZAWIERA



cena
nie zawiera

wypożyczenie kompletu sprzętu podstawowego – wg 

cennika naszej wypożyczalni; sprawdź ceny: TUTAJ,

zakup gazu do kuchenek turystycznych

– 12 EURO (duży gaz, 450 gr),

wyrobienie wizy turystycznej do Rosji, która jest 

wymagana (pomagamy w wyrobieniu wizy),

indywidualny przewodnik na wyjście aklimatyzacyjne i 

atak szczytowy: 600 EURO za każdy szczyt,

transfer samochodem terenowym z Szatili do Kazbegi (w przypadku, kiedy 

uczestnik jest np. zmęczony i nie chce kontynuować trekkingu przez Przełęcz 

Chaukhi) – 170 EURO (za samochód, w którym zmieści się max. 6 osób),

wjazd i zjazd wyciągiem krzesełkowym na Czeget (ok. 15 EURO).

wjazd ratrakiem w dniu ataku szczytowego na Elbrus na wysokość ok. 

5000 m (cena zależy od ilości chętnych i wynosi około 100 EURO),

http://mountainfreaks.ge/wypozyczalnia-sprzetu/


 X Jako jedyna agencja górska prowadzimy grupy 
na Kazbek wg standardów europejskich, 
czyli jeden przewodnik na 3 uczestników 
wyprawy. To gwarantuje maksymalne 

bezpieczeństwo podczas akcji górskiej, a także 

maksymalne szanse na zdobycie szczytu. Ilość 

osób przypadających na jednego przewodnika 

jest zapisana w naszej umowie, więc nasz 

profesjonalizm to nie slogan reklamowy, a fakt.

 

 X Nasza agencja Mountain Freaks Mountain Travel 

& Adventure Agency to profesjonalna agencja 

górska oraz oficjalnie działające przedsiębiorstwo 

zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców w 

Gruzji pod numerem: 441485028. Posiadamy 

wszystkie wymagane uprawnienia do prowadzenia 

działalności oraz certyfikaty dopuszczające do 

przewodnictwa w górach, wystawiamy rachunki 

za wykonane usługi, ubezpieczamy członków 

naszych wypraw. Mocno wspieramy lokalną 
społeczność i prowadzimy szereg działań, 
które wspierają m.in. rozwój lokalnych 
służb ratunkowych i szkolenie młodych 
przewodników. Wszyscy nasi pracownicy i 
współpracownicy pracują legalnie i otrzymują 
bardzo dobre wynagrodzenie za swoją pracę.

 

 X Nasi przewodnicy to najlepsi przewodnicy w 
kraju. To przede wszystkim pasjonaci, którzy również 

swój wolny czas spędzają w górach. Wśród naszego 

zespołu mamy wielokrotnego mistrza wspinaczki 

sportowej w Gruzji, zdobywców himalajskich szczytów, 

a także laureatów międzynarodowych konkursów 

na najlepszych przewodników i ratowników. Od lat 

współpracujemy na wyłączność ze stałym gronem 

przewodników, których niezawodności jesteśmy 

pewni. Wszyscy posiadają certyfikaty ukończonych 

kursów wysokogórskich, pierwszej pomocy, a także 

międzynarodowych szkoleń. Mówią po angielsku i 

rosyjsku, a niektórzy dodatkowo po polsku, niemiecku 

czy hiszpańsku! Większość z nich to dodatkowo 

zawodowi ratownicy, pracujący zimą w kurortach 

narciarskich. Wszyscy oni rozumieją, że najważniejsze 

jest Wasze bezpieczeństwo podczas wyprawy, ale 

dbają również o to, aby wyprawa z nami była czasem 

pełnym pozytywnej energii i niezapomnianych wrażeń.

Dlaczego z nami?
Co nas wyróżnia?  X Wybierając naszą agencję, macie gwarancję naszego 

profesjonalizmu, doświadczenia i odpowiedzialności 

oraz tego, że Wasze wyprawy zorganizujemy na 

najwyższym poziomie, ponieważ chcemy, aby wyprawa 

z nami była dla Was podróżą życia. Nie chcemy, 

żebyście tylko stanęli na szczycie. Chcemy, żebyście 

poczuli prawdziwy klimat wyprawy wysokogórskiej 

i złączyli się braterstwem liny. Nie będziecie 
klientami, będziecie naszymi gośćmi. Bo my na 
Kazbeku i w Kazbegi, wiosce u jego stóp, jesteśmy 
u siebie. To tutaj mieszkamy, stąd pochodzą nasi 
przewodnicy, tutaj znajduje się nasze biuro.

 

 X My naprawdę kochamy, to co robimy, więc od 

momentu zapisania się na listę uczestników naszych 

wypraw, otoczymy Was opieką i wsparciem. Będziemy 

odpowiadać na Wasze pytania, będziemy rozwiewać 

wątpliwości, będziemy doradzać, będziemy Was 

motywować. Nie ma dla nas głupich pytań na etapie 

przygotowań do wyprawy i nie denerwujemy się, 

kiedy słyszymy kolejny raz to samo pytanie. Wiemy, 

że dla Was to będzie pierwsza wyprawa na Kazbek, 

więc dzielimy się z Wami naszym doświadczeniem 

i podpowiadamy Wam na każdym etapie wyprawy. 

Każdego uczestnika naszych wypraw traktujemy 
indywidualnie, każdemu poświęcamy czas 
i uwagę, każdy jest dla nas ważny.



W procesie przygotowań do wyprawy pomoże Wam nasz ebook „10 największych 
błędów popełnianych podczas wyprawy na Kazbek. Strategia i logistyka 
wyprawy, która zakończy się sukcesem”, który możecie kupić: TUTAJ. 

W tym ebooku znajdziecie odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania, które pojawiają się podczas 

przygotowań do wyprawy na Kazbek, rady i wskazówki, które sprawią, że idealnie 

zaplanujecie strategię i logistykę swojej wyprawy na ten najpopularniejszy kaukaski 

pięciotysięcznik, opis całej trasy – od lotniska w Polsce po szczyt (i z powrotem!), a 

także analizę 10 najczęściej popełnianych błędów podczas wypraw na Mkinwarcweri*. 

Popełnienie każdego z tych błędów uniemożliwia zdobycie szczytu, a co gorsza – może 

spowodować utratę zdrowia lub nawet życia. Lepiej się uczyć na cudzych błędach, prawda? 

W tym ebooku szczegółowo omawiamy KAŻDY element wyprawy na Kazbek, więc po 

jego lekturze będzie dla Was jasne nie tylko to, co podczas wyprawy na Kazbek trzeba 

robić, ale również to, czego nigdy robić nie możecie. W bonusowym rozdziale znajdziecie 

rady od dziesięciu popularnych podróżniczek i podróżników, którzy wyprawę na Kazbek 

mają już za sobą. Poznacie patenty, które sprawiły, że zdobyli szczyt. Nie marnujcie czasu 

na przetrząsanie internetu i segregowanie fake newsów, których w temacie Kaukazu 

jest tak wiele. Nasz ebook to KOMPEDIUM wiedzy o Kazbeku, które powstało na bazie 

wieloletniego doświadczenia oraz ponad tysiąca zorganizowanych przez nas wypraw. 

To wiedza, która oszczędzi Wasz czas, nerwy i zagwarantuje SUKCES każdej wyprawie.

 

*Mkinwarcweri, czyli Lodowy Szczyt, to gruzińska nazwa Kazbeku.

Nasz ebook, czyli przepis
na bezpieczną i skuteczną wyprawę na Kazbek

https://ebookiokaukazie.pl/kazbek/


Terminy
grup otwartych w 2022 roku:

12.07.2022 – 29.07.2022*

10.08.2022 – 27.08.2022* - BRAK MIEJSC!
W zależności od przebiegu akcji górskiej 

wyprawa będzie trwała 16, 17 lub 18 dni. 

Dwa dni w planie są dniami zapasowym. 

Szczegóły w planie wyprawy powyżej.



ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT: 

Whatsapp: +995 593583596

e-mail: info@mountainfreaks.ge • facebook: Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency

 

mailto:info%40mountainfreaks.ge?subject=
https://www.facebook.com/mountainfreaksgeorgia/

