
WYPRAWA OTWARTA NA Kazbek 
(5054 m n.p.m.)



Plan zakłada stopniową aklimatyzację, 

rozłożenie całej akcji górskiej na Kazbeku na 

5 dni, dodatkowy dzień aklimatyzacyjny, w 

trakcie którego wejdziemy na Górę Anioła 

(3096 m) lub Przełęcz Chaukhi (3341 m) 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 zespół - lider wyprawy oraz 

certyfikowani przewodnicy wysokogórscy 

(przeszkoleni również w zakresie ratownictwa 

medycznego w górach), którzy będą 

odpowiedzialni za wasze bezpieczeństwo. 

Nasz zespół składa się z lidera wyprawy oraz 

przewodników, którzy posługują się językiem 

polskim, angielskim i rosyjskim w stopniu 

umożliwiającym swobodną i bezproblemową 

komunikację na każdym etapie wyprawy.  

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. 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, będziecie mogli 

skorzystać z wiedzy, która zawarta jest 

w naszym ebooku, weźmiecie udział w 

odprawie online, będziemy odpowiadać na 

bieżąco na wasze pytania i wątpliwości, a 

także zdradzimy Wam wszystkie tajemnice 

Kazbeku, dzięki którym wasza wyprawa 

będzie bezpieczna i skuteczna. Dodatkowo 

oczywiście możecie pytać nas o wszystko za 

pośrednictwem e-maila.

Plan naszych wypraw

został przygotowany przez nas tak, 

aby każdemu z Was maksymalnie umożliwić zdobycie Kazbeku. 



Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane przez 

osoby, które w nich uczestniczyły oraz obejrzyj filmy 

nagrane przez osoby, które razem z nami zdobyły 

Kazbek. 

Wszystkie materiały dostępne na naszej stronie 
internetowej w zakładce RELACJE Z WYPRAW: 
TUTAJ.

https://mountainfreaks.ge/relacje-z-wypraw/2


Odbieramy Was z lotniska w Tbilisi (lub z 

Tbilisi jeśli przylecieliście wcześniej) we 

wczesnych godzinach rannych. Przejazd 

busem przez Gruzińską Drogę Wojenną 

do Kazbegi (ok. 4 godz.). Ok. 12:00-13:00 

zostajecie zakwaterowani w pensjonacie, 

który pełni rolę naszej bazy w Kazbegi. Jeżeli 

nie będziecie mieć ze sobą swojego sprzętu, 

to możecie w tym dniu wypożyczyć  u nas 

wszystko, co jest potrzebne do akcji górskiej 

na Kazbeku – raki, czekan, uprząż, śpiwór 

i inne. W naszym biurze można również 

kupić gaz do kuchenek turystycznych oraz 

liofilizaty. W trakcie dnia wybierzemy się 

na 3-4 godzinną wycieczkę do Wąwozu 

Darialskiego, który nazywany jest Wrotami 

Kaukazu i ma aż 1000 m głębokości. Najpierw 

odwiedzimy tajemniczą wioskę Tsdo, w której 

żyje tylko 5 osób i w której wciąż pielęgnuje 

się stare gruzińskie rytuały. Wejdziemy na 

wzgórze i zobaczymy ołtarzyk, na którym 

raz w roku dokonuje się rytualnego uboju 

baranków w celu zagwarantowania wiosce 

spokoju i powodzenia. W Tsdo odwiedzimy 

również tradycyjny gruziński cmentarz. 

Nieco dalej, w głębi Wąwozu, znajdziemy dwa 

wodospady Gveleti (mały i duży), nad którymi 

krążą stada orłów zamieszkujących okolice. 

Przy samej granicy z Rosją zwiedzimy piękny 

kompleks monastyrów, a w drodze powrotnej 

zatrzymamy się w punkcie widokowym na cały 

Wąwóz. Wieczorem (ok. 19:00) zjemy gruzińską 

kolację wraz ze wszystkimi uczestnikami 

wyprawy oraz całym zespołem Mountain 

Freaks, a także odbędziemy odprawę, podczas 

której omówimy cały przebieg akcji górskiej i 

odpowiemy na wszystkie Wasze pytania. 

W trakcie tej kolacji nauczymy się również 

robić chinkali, czyli najsłynniejszą gruzińską 

potrawę. Nocleg w pensjonacie.

Lista sprzętu potrzebnego podczas 
wyprawy na Kazbek: TUTAJ 
Nasze biuro w Kazbegi: TUTAJ 

plan wyprawy

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


O godzinie 8:00 jemy śniadanie. Następnie 

idziemy do sklepu, w którym możemy ku-

pić chleb, wodę i inne produkty potrzebne 

nam podczas wyprawy. To ostatnia szansa 

na uzupełnienie zapasów. W naszym pen-

sjonacie 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.) wjeżdża-

my samochodami terenowymi. Tam nasz 

bagaż główny zostanie zapakowany na konie  

i stamtąd przetransportowany prosto do 

Śniadanie w pensjonacie, a następnie 

wyruszamy na całodzienny (8-9 godz.) 

trekking na Górę Anioła (3096 m) lub na 

Przełęcz Chaukhi (3341 m). Do punktu 

startu trekkingu dojedziemy samochodami 

terenowymi i tak samo wrócimy do Kazbegi. 

Opis tych tras trekkingowych znajdziecie: 

TUTAJ. Wieczorem – kolacja i nocleg w 

pensjonacie.

Stacji Meteo. W dalszą podróż ruszymy z 

małymi plecakami. Przewidywany czas trek-

kingu tego dnia to 3-4 godziny. Po tym cza-

sie rozbijamy pierwszy obóz (namioty), w 

którym zostaniemy na noc – 3100 m n.p.m. 

Uwaga: Konie z bagażem głównym idą bez-

pośrednio do Stacji Meteo. Wy dojdziecie 

tam dopiero kolejnego dnia, dlatego w ma-

łych plecakach musicie mieć wszystko to, co 

będzie Wam potrzebne w ciągu dwóch dni 

(pierwszego dnia 3-4 godzin trekkingu  + noc-

leg, a drugiego dnia – 3-4 godziny trekkingu).  

W czasie górskiej części wyprawy wszystkie 

posiłki przygotowujemy we własnym zakresie 

(kuchenki turystyczne i gaz będą niezbędne).

Jako JEDYNA AGENCJA mamy w planie 
wyprawy ten dodatkowy trekking 
aklimatyzacyjny na wysokość powyżej 
3000 m przed rozpoczęciem akcji na 
Kazbeku, a dobra aklimatyzacja jest 
podstawą w trakcie takiej wyprawy.
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03 DYSTANS 
trekkingu: 
8 km

CZAS 
trekkingu: 
4 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1000 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
100 m

https://mountainfreaks.ge/okolice-stepancmindy-robic-zdobyciu-kazbeku/
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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

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 

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

DYSTANS 
trekkingu: 
8 km

CZAS 
trekkingu: 
4 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
650 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
0 m

http://mountainfreaks.ge/aklimatyzacja-w-meteo/
http://mountainfreaks.ge/wspinaczka-na-kazbek/


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 

Dzień zapasowy. Jeżeli ten dzień pozostanie 

dniem wolnym, bo uda nam się zdobyć 

Kazbek w pierwszym planowanym terminie, 

to zorganizujemy dla Was trekking w Dolinie 

Truso, czyli w najpiękniejszej dolinie w Gruzji 

(22 km, ok. 6-7 godz. trekkingu). Opis tej 

pensjonacie. Popołudnie przeznaczamy na 

odpoczynek po akcji górskiej. Wieczorem 

(ok. 20:00) bierzemy udział w uroczystej 

suprze, podczas której nauczymy się grać 

na panduri, posłuchamy gruzińskich pieśni i 

odkryjemy tajniki gruzińskich toastów.

trasy znajdziecie: TUTAJ. Możecie też po 

prostu odpocząć w naszym pensjonacie, albo 

wykorzystać ten dzień na atrakcje kulinarne – 

wizyty w lokalnych restauracjach i degustacje 

regionalnych przysmaków. Śniadanie, kolacja 

i nocleg w pensjonacie w Kazbegi.
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DYSTANS 
trekkingu: 
16 km

CZAS 
trekkingu: 
5 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
0 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1550 m

dzień
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Tego dnia planujemy stanąć na szczycie 

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

01:00-03:00 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 

DYSTANS 
trekkingu: 
16 km

CZAS 
trekkingu: 
10-14 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1400 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1400 m

https://mountainfreaks.ge/okolice-stepancmindy-robic-zdobyciu-kazbeku/
http://mountainfreaks.ge/atak-szczytowy-kazbek/


Śniadanie w pensjonacie, a następnie 

jedziemy busem do Tbilisi (z przystankami 

na zwiedzanie Gruzińskiej Drogi Wojennej), 

gdzie oficjalnie kończy się nasza wyprawa 

(w centrum Tbilisi przy Starym Mieście). 

Jeżeli chcecie, możemy wspólnie zwiedzać 

Tbilisi w tym dniu oraz pójść razem do 

restauracji na kolację z muzyką na żywo 

i pokazem tańców gruzińskich, po której 

 X WYPRAWA NA KAZBEK 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.

 X W PLANIE WYPRAWY JEST JEDNA PRÓBA WEJŚCIA NA SZCZYT KAZBEKU.

 X 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 TEGO PRZEWODNIKA PRZERWIE WSPINACZKĘ  
I BĘDZIE MUSIAŁA ZEJŚĆ DO BAZY.

zorganizujemy dla Was transfer na lotnisko 

(jeśli macie samolot tej nocy). Jeśli macie 

swoje indywidualne plany na dalszy pobyt 

w Gruzji, to oczywiście pomożemy Wam w 

zorganizowaniu dodatkowego pobytu w 

Gruzji oraz transportu do Kutaisi czy innych 

miejsc. Jesteśmy do waszej dyspozycji aż do 

momentu, kiedy wsiądziecie do samolotu 

powrotnego do domu. 

dzień
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ZDOBYTE PRZEZ NAS NAGRODY, 
KTÓRE POTWIERDZAJĄ, ŻE

JESTEŚMY NAJLEPSZĄ AGENCJĄ 
TURYSTYKI AKTYWNEJ W GRUZJI 
I NAJLEPSZYM ORGANIZATOREM 

WYPRAW NA KAZBEK



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



CENA ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:

990,00 EURO

190 EURO
płatna przy zapisie.

400 EURO
płatna na miesiąc 

przed wyprawą. 

400 EURO
płatna na trzy miesiące  

przed wyprawą. 

zasady płatności:

01
rata

03
rata

02
rata

Płatność za wynajem sprzętu wysokogórskiego, zakup gazu, 

lioflizatów itp. – w naszym biurze, gotówką (euro/dolary/lari) lub kartą.



CENA
ZAWIERA

 X opiekę polskojęzycznego lidera wyprawy 

oraz anglojęzycznych i rosyjskojęzycznych 

przewodników wysokogórskich, trekkingowych 

i miejskich - jeden przewodnik na trzech 
uczestników w trakcie akcji górskiej na 
Kazbeku, co gwarantuje maksymalne 
bezpieczeństwo oraz maksymalne szanse 
na zdobycie szczytu (jako JEDYNA AGENCJA 
organizujemy wyprawy na Kazbek wg 
tych europejskich standardów!),

 X pomoc w przygotowaniu do wyprawy: 

konsultacje poprzez e-mail/telefon dotyczące 

przygotowania fizycznego, zakupu sprzętu, 

organizacji przelotów do Gruzji i zakupu biletów 

lotniczych itp., dostęp do zamkniętej grupy 

na Facebooku dla uczestników wyprawy oraz 

odprawa online na miesiąc przed wyprawą,

 X organizację wszystkiego od A do Z podczas 

wyprawy, tak, abyście Wy mogli cieszyć 

się górami i przeżywać przygodę życia,

 X trzy noclegi w Stepancmindzie (Kazbegi) 

w dobrym pensjonacie – pokój dwu 

lub trzyosobowy z łazienką,

 X trzy śniadania w pensjonacie,

 X dwie kolacje w pensjonacie, w tym jedną 

uroczystą kolację powitalną wraz z warsztatami 

robienia chinkali (lokalna specjalność),

 X tradycyjną suprę z winem, toastami oraz 

tradycyjną muzyką gruzińską na żywo,

 X trekking aklimatyzacyjny, w trakcie 
którego zdobędziemy Górę Anioła (3096 
m) lub Przełęcz Chaukhi (3341 m) wraz z 

transferami samochodami terenowymi 
do miejsca rozpoczęcia trekkingu i z 
powrotem do Kazbegi (jako JEDYNA 
AGENCJA mamy w planie wyprawy ten 
dodatkowy trekking aklimatyzacyjny 
przed rozpoczęciem akcji na Kazbeku, 
a dobra aklimatyzacja jest podstawą 
w trakcie takiej wyprawy),

 X wycieczkę do Wąwozu Darialskiego 

w dniu pierwszym wyprawy,

 X transfer z lotniska w Tbilisi (lub z Tbilisi) 

do Kazbegi i z powrotem po zakończonej 

wyprawie - transfer busem dla całej 

grupy (nie transfery indywidualne),

 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 (max. 15 kg/os.),

 X namioty wysokogórskie potrzebne w trakcie 

wyprawy (jeden namiot dla dwóch osób),

 X opłatę za noclegi w namiotach 

w bazie przy Stacji Meteo,

 X szkolenie z technik turystyki 

lodowcowej i wysokogórskiej, które 

odbywa się podczas wyprawy

 X ubezpieczenie górskie na czas wyprawy, które 

zawiera akcję ratunkową i poszukiwawczą 

z udziałem helikoptera u polskiego 

ubezpieczyciela (PZU, Generali lub WARTA),

 X zestaw souvenirów na pamiątkę wyprawy.



! NIGDY NIE UKRYWAMY „DODATKOWYCH 
KOSZTÓW”, KTÓRE POTEM OBOWIĄZKOWO 
UCZESTNICY WYPRAWY I TAK MUSZĄ PONIEŚĆ NA 
MIEJSCU. CENA NASZEJ WYPRAWY JEST ZAWSZE 
TRANSPARENTNA I ZAWIERA WSZYSTKO OPRÓCZ:

 X biletów lotniczych (pomagamy w ich zakupie),

 X wydatków własnych: np. pamiątek, wody itp.,

 X wyżywienia w trakcie akcji górskiej (wszystkie posiłki w górach 

przygotowujemy we własnym zakresie, a w cenie wyprawy 

jest pełne wyżywienie w trakcie pobytu w Kazbegi),

 X opłaty za noclegi w środku Stacji Meteo – ok. 60 GEL za noc za osobę - 

https://www.facebook.com/BethlemiHut/ (w cenie wyprawy są namioty 

oraz opłata za nocleg w nich na terenie Stacji Meteo, ale można to 

zamienić za dodatkową opłatą na nocleg w środku Meteo),

 X opłaty za nocleg i wyżywienie w AltiHut - https://www.altihut.ge (w cenie wyprawy 

są namioty oraz opłata za nocleg w nich na terenie pierwszej bazy w drodze na 

Kazbek, ale można to zamienić za dodatkową opłatą na nocleg w AltiHut),

 X dodatkowych usług, transferów itp. związanych z tym, że uczestnik 

wyprawy chce zmienić plan wyprawy lub odłączyć się od grupy i zrealizować 

indywidualnie jakąś dodatkową aktywność w trakcie wyprawy,

 X jednego dodatkowego noclegu wraz ze śniadaniem i kolacją w pensjonacie oraz 

wycieczki do Doliny Truso lub innego miejsca w naszej okolicy w dniu zapasowym, 

jeżeli zdobędziemy szczyt w pierwszym planowanym terminie – ok. 200 GEL,

 X dodatkowych atrakcji w trakcie zwiedzania Tbilisi czy dodatkowych 

usług po oficjalnym zakończeniu wyprawy.

CENA
nie ZAWIERA

https://www.facebook.com/BethlemiHut/
https://www.altihut.ge


dodatkowe
możliwości

wypożyczenie sprzętu wysokogórskiego potrzebnego 

podczas wyprawy – wg cennika naszej wypożyczalni; 

sprawdź ceny i zarezerwuj sprzęt tutaj:   TUTAJ,

zakup gazu do kuchenek turystycznych

– 16 EURO (duży gaz, 450 gr),

indywidualny przewodnik na wyjście aklimatyzacyjne i atak szczytowy (w cenie 

wyprawy jest jeden przewodnik na każdych trzech uczestników): 700 EURO.

indywidualny transfer z lotniska w Tbilisi (lub na lotnisko po skończonej akcji górskiej) 

– 140 EURO (za samochód, w którym zmieści się 1-6 osób plus bagaże),

indywidualny transfer z lotniska w Kutaisi (lub na lotnisko po skończonej akcji górskiej) 

 – 200 EURO (za samochód, w którym zmieści się 6 osób plus bagaże),

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


 X Jako jedyna agencja górska w Gruzji prowadzimy 
wyprawy wg standardów europejskich, czyli 
z największym naciskiem na bezpieczeństwo 
i komfort uczestników. My zajmiemy się 

zapewnieniem Wam bezpieczeństwa i organizacją 

wszystkiego od A do Z podczas wyprawy, tak, 

abyście Wy mogli cieszyć się górami i przeżywać 

przygodę życia. Dla naszych gości wybieramy 

noclegi w najlepszych hotelach i pensjonatach, 

na kolacje i supry zabieramy Was do gospodarzy, 

którzy serwują najpyszniejsze jedzenie i tylko 

naturalne wino, wszystkie wyprawy otwarte są 

prowadzone przez właścicieli naszej agencji, aby w 

ich trakcie wszystko było dopięte na ostatni guzik.   

 X Jesteśmy profesjonalną agencja górską oraz legalnie 

działającym przedsiębiorstwem zarejestrowanym w 

Rejestrze Przedsiębiorców w Gruzji pod numerem: 

441485028. Posiadamy wszystkie wymagane 

uprawnienia do prowadzenia działalności 

turystycznej oraz certyfikaty dopuszczające do 

przewodnictwa w górach, wystawiamy faktury 

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 na 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 zawodowi 

ratownicy, pracujący zimą w kurortach narciarskich. 

Wszyscy oni rozumieją, że najważniejsze jest Wasze 

bezpieczeństwo podczas wyprawy, ale dbają również 

Dlaczego z nami?
Co nas wyróżnia?

o to, aby wyprawa z nami była czasem pełnym 

pozytywnej energii i niezapomnianych wrażeń. 

 X Wybierając naszą agencję, macie gwarancję naszego 

profesjonalizmu, doświadczenia i odpowiedzialności 

oraz tego, że wszystko zorganizujemy na najwyższym 

poziomie, ponieważ chcemy, aby wyprawa z nami 

była dla Was podróżą życia. Nie chcemy, żebyście 

tylko przeszli daną trasę. Chcemy, żebyście poczuli 

prawdziwy klimat wyprawy górskiej i zachwycili się 

Gruzją. Nie będziecie klientami, będziecie naszymi 
gośćmi. Bo my w gruzińskich górach 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 taka wyprawa, więc dzielimy się z 

Wami naszym doświadczeniem i podpowiadamy Wam 

na każdym jej etapie. 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 2023 roku:

15.07.2023 - 23.07.2023

24.07.2023 - 01.08.2023

05.08.2023 - 13.08.2023

14.08.2023 - 22.08.2023

23.08.2023 - 31.08.2023

04.09.2023 - 12.09.2023

Jeżeli nie pasuje Wam żaden z naszych 

terminów otwartych albo chcecie 

zorganizować swoją wyprawę na Kazbek 

wg innego planu, to pamiętajcie, że 

organizujemy również indywidualne 

wyprawy w wybranych przez Was terminach 

i z planami przygotowanymi specjalnie dla 

Was, których ofertę znajdziecie: TUTAJ.

 https://mountainfreaks.ge/terminarz-wypraw/


ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT: 

Whatsapp: +995 593583596

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