
Trekking w tajemniczej Swanetii
krainie gruzińskich wież obronnych



OPIS  wyprawy

Podczas tego trekkingu odwiedzimy najwyżej 

położoną wioskę w Europie, czyli Uszguli (ok. 

2400 m), staniemy oko w oko z najwyższym 

szczytem Gruzji (Szchara - 5193 m), a także z 

najbardziej niebezpiecznym szczytem całego 

Kaukazu (Uszba - 4700 m) podczas trekkingów 

po lodowcach u ich stop, poznamy mieszkań-

ców regionu, czyli legendarnych Swanów, a 

także ich lokalne wierzenia i tradycje. Nie bę-

dzie ani chwili odpoczynku od widoków, które 

zapierają dech w piersiach. Najważniejsze jest 

to, że podczas całej wyprawy będzie z Wami 

nasz zespół – polski lider wyprawy oraz gruziń-

ski przewodnik, którzy będą odpowiedzialni za 

wasze bezpieczeństwo. Ważne jest również 

to, że będziemy Wam pomagać w przygoto-

waniach do wyprawy na każdym ich etapie 

– dostaniecie dostęp do zamkniętej grupy na 

facebooku dla uczestników wyprawy, gdzie 

będziemy rozmawiać, motywować się, wy-

mieniać się radami itp., a także odbędziecie 

przed wyprawą szkolenie (za pośrednictwem 

platformy internetowej), które pomoże Wam 

jeszcze lepiej przygotować się do spotkania ze 

Swanetią. Dodatkowo oczywiście możecie py-

tać nas o wszystko za pośrednictwem e-maila 

oraz naszego facebooka.

Swanetia to jeden z najpiękniejszych wysokogórskich regionów Gruzji. Zielone doliny, 

rzeki i strumienie, niezliczona ilość wież obronnych, krowy spokojnie wylegujące się 

na drogach, a dookoła wiecznie pokryte śniegiem szczyty Wysokiego Kaukazu. 



Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane przez 

osoby, które w nich uczestniczyły oraz obejrzyj filmy 

nagrane przez osoby, które razem z nami zdobyły 

szczyty Kaukazu. 

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

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


Odbieramy Was z lotniska w Tbilisi lub Kutaisi 

(albo z punktu w centrum miasta w Tbilisi 

lub Kutaisi, jeśli przylecieliście wcześniej) 

we wczesnych godzinach rannych (z Kutaisi 

nieco później). Jeżeli nie będziecie mieć ze 

sobą swojego sprzętu trekkingowego, to 

możecie wypożyczyć wszystko u nas (np. kijki 

trekkingowe), a my dowieziemy Wam sprzęt 

na miejsce spotkania. Przejeżdżamy do 

Mestii, czyli stolicy Swanetii (ok. 9-10 godzin 

przejazdu z Tbilisi i ok. 5-6 godzin przejazdu 

z Kutaisi, ale po drodze będą przerwy: na 

śniadanie, toaletę, lunch itp.). W Mestii – 

zakwaterowanie w pensjonacie i odpoczynek. 

Wieczorem – kolacja powitalna w pensjonacie. 

Nocleg w Mestii w pensjonacie.

plan wyprawy
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Śniadanie w pensjonacie. Po śniadaniu 

– trekking z Mestii (1500 m) do Jezior 

Koruldi (2740 m), które leżą u stóp 

najniebezpieczniejszego szczytu Kaukazu 

– Uszby (4700 m), a potem - na punkt 

widokowy położony na 2920 m. Czas 

trekkingu tego dnia: ok. 8-9 godzin (22 km). 

Wieczorem – kolacja z muzyką ma żywo 

w najpopularniejszej lokalnej restauracji. 

Nocleg w Mestii w pensjonacie.



Po śniadaniu w pensjonacie – przejazd 

samochodami 4x4 do wioski Mazeri, 

skąd rozpoczniemy trekking do lodowca 

u stóp Uszby (4700 m). Po drodze – 

wodospad Shdugra, który jest największym 

wodospadem w Gruzji. Najwyższe miejsce 

tego dnia na naszej trasie to 2492 m. Czas 

trekkingu tego dnia: ok. 9-10 godzin (22 km). 

Po trekkingu – powrót do Mestii. Wieczorem 

Śniadanie w pensjonacie. Po śniadaniu – 

przejazd do najwyżej położonej miejscowości 

w Gruzji, czyli Uszguli (ok. 2300 m) oraz 

trekking do lodowca u stóp najwyższego 

szczytu w Gruzji - Szchary (5193 m). Najwyższe 

– kolacja w pensjonacie oraz seans filmowy 

w lokalnym kinie. Zobaczymy nagrodzony 

na arenie międzynarodowej film „Dede”, 

który został wyreżyserowany przez Mariam 

Khatchvani, która pochodzi ze Swanetii. Film 

przybliży nam lokalną historię, tradycje i 

zwyczaje. Również te, które mają być ukryte 

przed turystami z Europy. Nocleg w Mestii w 

pensjonacie.

miejsce tego dnia na naszej trasie to 2430 

m. Czas trekkingu tego dnia: ok. 7-8 godzin 

(16 km). Po trekkingu – czas wolny w Ushguli, 

a następnie - powrót do Mestii i kolacja w 

pensjonacie. Nocleg w Mestii w pensjonacie.
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Śniadanie w pensjonacie. Po śniadaniu – 

trekking z Mestii (1500 m) do wioski Tsvirimi 

(1900 m) przez masyw Zuruldi (2450 m). Jeśli 

będzie działała kolejka Hatsvali, to będziemy 

mogli skrócić sobie nieco trasę, a jeśli kolejka 

będzie zamknięta, to przejdziemy całą trasę 

trekkingu piechotą. Czas trekkingu (bez 

użycie kolejki) tego dnia: ok. 8 godzin (17 km). 

W Tsvirimi zjemy kolację w domu lokalnych 

gospodarzy, a także nauczymy się robić 

kubdari, czyli najpopularniejszą potrawę 

Swanetii, która jest lokalną odmianą słynnego 

chaczapuri. Powrót samochodem 4x4 do 

Mestii na nocleg w naszym pensjonacie.



Śniadanie w pensjonacie, a potem przejazd 

do Tbilisi lub Kutaisi. Po przyjeździe 

do Tbilisi/Kutaisi oficjalnie kończy się 

program naszej wyprawy. W zależności 

od waszych planów – zorganizujemy Wam 

transport bezpośrednio na lotnisko lub 

do wybranego hotelu. Jeśli macie swoje 

indywidualne plany na dalszy pobyt w 

Gruzji, to oczywiście pomożemy Wam w 

zorganizowaniu dodatkowych atrakcji. 

Jesteśmy do waszej dyspozycji aż do 

momentu, kiedy wsiądziecie do samolotu 

powrotnego do domu.
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Śniadanie w pensjonacie. Po śniadaniu 

– trekking z Mestii (1500 m) do lodowca 

Chalaadi (1835 m). Czas trekkingu tego 

dnia: ok. 3 godzin (6 km). Po trekkingu 

– czas wolny w Mestii. To szansa na 

zakup pamiątek, wina i soli swańskiej 

(obowiązkowy zakup w Swanetii), które 

weźmiecie ze sobą do domu. Polecamy 

również wizytę w lokalnym muzeum 

etnograficznym oraz w muzeum Mikheila 

Khegiani, lokalnego wspinacza, w którym 

można dowiedzieć się więcej o historii 

alpinizmu w regionie i zobaczyć jak wygląda 

tradycyjny swański dom w środku, a także 

wspiąć się na swańską wieżę obronną. 

Wieczorem – kolacja pożegnalna w lokalnej 

restauracji. Nocleg w Mestii w pensjonacie.
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Śniadanie w pensjonacie. Po śniadaniu – 

trekking z Mestii (1500 m) do wioski Mazeri 

(1600 m) przez Przełęcz Guli (2950 m) 

lub Przełęcz Baki (2428 m). Cały trekking 

to ok. 24 km (9 godzin). Mazeri to jedna 

z najpiękniejszych wiosek w Swanetii. 

Przejeżdżaliśmy przez nią już dnia 3 naszej 

wyprawy, ale tym razem zostaniemy 

tu dłużej, bo po trekkingu zjemy kolację 

przygotowaną przez lokalną gospodynię z 

produktów z jej ogródka. Nauczymy się też 

jak zrobić idealne taszmidżabi, czyli słynne 

swaneckie purèe. Powrót busem do Mestii 

na nocleg w naszym pensjonacie.



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!



CENA ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:

1090,00 EURO

zasady płatności:

190 EURO
płatna przy zapisie.

450 EURO
płatna na miesiąc 

przed wyprawą. 

01
rata

03
rata

02
rata

450 EURO
płatna na trzy miesiące  

przed wyprawą. 



CENA
ZAWIERA

 X opiekę gruzińskiego przewodnika 
górskiego i polskojęzycznego 
lidera wyprawy,

 X wszystkie wymienione w planie przejazdy 

busem i samochodami terenowymi 

oraz transfery w miejsca rozpoczęcia 

trekkingów i z powrotem do pensjonatu,

 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 odprawa online na 3 tygodnie przed 

wyprawą (za pośrednictwem ZOOM-a), 

która pomoże Wam jeszcze lepiej 

przygotować się do wyjazdu,

 X 7 x nocleg w Mestii (pensjonat, 

pokoje 2/3 osobowe z łazienkami),

 X w czasie pobytu w Mestii: wszystkie 

wymienione w programie 

śniadania oraz bogate kolacje, 

 X jedną kolację z muzyką na żywo w 

popularnej restauracji w Mestii,

 X bilet do kina w Mestii na film „Dede”,

 X ubezpieczenie górskie na czas wyprawy, 

które zawiera akcję ratunkową i 

poszukiwawczą z udziałem helikoptera 

u polskiego ubezpieczyciela,

 X warsztaty robienia kubdari i taszmidżabi 

– najsłynniejszych swaneckich potraw,

 X zestaw souvenirów na pamiątkę wyprawy.



cena
nie zawiera

! 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 wypożyczenie kompletu sprzętu podstawowego, który jest potrzebny w 

trakcie trekkingu – wg cennika naszej wypożyczalni, sprawdź  ́ceny: TUTAJ,

 X biletów lotniczych (pomagamy w ich zakupie),

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

 X posiłków, wody i przekąsek w trakcie przejazdów z Tbilisi do Mestii i z powrotem,

 X ubezpieczenia od rezygnacji z wyprawy i ubezpieczenia 

kosztów biletu lotniczego (pomagamy w załatwieniu),

 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 dodatkowych atrakcji w trakcie zwiedzania Tbilisi czy 

dodatkowych usług po oficjalnym zakończeniu wyprawy.



Dlaczego z nami?
Co nas wyróżnia?

 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 

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.



Terminy
grup otwartych w 2023 roku:

24.07.2023-31.07.2023 Jeżeli nie pasuje Wam żaden z naszych 

terminów otwartych, to pamiętajcie,

że organizujemy również 

indywidualne wyprawy w wybranych 

przez Was terminach, których 

ofertę znajdziecie: TUTAJ.

https://mountainfreaks.ge/trekkingi-w-gruzji/


ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT: 

Whatsapp: +995 593583596

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