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



Plan naszych wypraw został przygotowany 

przez nas tak, aby każdemu z Was maksymalnie

umożliwić zdobycie Kazbeku. 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, polskim albo 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 bezpieczeń-
stwo podczas akcji górskiej, a także mak-
symalne 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. Możemy 

zorganizować Wam transfery z lotnisk w Tbilisi 

lub Kutaisi do Stepancmindy, a także transfer 

ze Stepancmindy pod Elbrus w Rosji (dla tych, 

którzy chcą zdobyć dwa kaukaskie giganty) oraz 

wynajem koni do transportu bagaży do Stacji 

Meteo. W naszym biurze w Stepancmindzie 

możecie kupić gaz do kuchenek i jetboili, mapy 

trekkingowe oraz liofilizaty.

WYNAJEM PRZEWODNIKA

Oferta obejmuje wynajem doświadczonego certyfikowanego przewodnika do poprowadzenia

wyprawy na Kazbek (5054 m n.p.m.) dla grupy indywidualnej (maksymalnie 3 osoby na 

jednego przewodnika) na okres maksymalnie 6 dni akcji górskiej.



Przeczytajcie relacje z naszych wypraw napisane 

przez osoby, które w nich uczestniczyły oraz 

obejrzyjcie 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


Spotykamy się w miejscu rozpoczęcia 
wyprawy, czyli w Stepancmindzie, w naszym 
biurze. Jeżeli nie będziecie mieć ze sobą 
swojego sprzętu, to możecie u nas wypożyczyć
wszystko, co jest potrzebne do ataku na 
szczyt. W naszym biurze można również kupić
gaz do kuchenek turystycznych oraz liofilizaty.
Możecie zostawić również u nas depozyt. 
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 - 3650 
m n.p.m., gdzie rozbijemy obóz (nocleg w 
namiotach, koszt noclegu: 20 lari za jeden 
namiot za jedną noc). Istnieje również 
możliwość noclegu w Stacji Meteo (koszt: 60 
lari za jedną osobę za jedną noc). W czasie 
wyprawy wszystkie posiłki przygotowujemy 
we własnym zakresie.

Uwaga: Trasę do Stacji Meteo można 
rozbić na dwa dni. Wtedy pierwszego dnia 
dochodzimy do rzeki, przy której zostajemy 
na noc – ok. 3100 m n.p.m., a dopiero 
kolejnego dnia udajemy się do Stacji Meteo. 
W takim przypadku każdego dnia czeka nas 
około 4 godzin trekkingu. Konie z bagażem 
głównym idą bezpośrednio do Stacji Meteo. 
Wy dojdziecie tam w tym wariancie dopiero 
kolejnego dnia, dlatego w małych plecakach 
musicie mieć wszystko to, co będzie Wam 
potrzebne w ciągu dwóch dni (pierwszego 
dnia 4 godziny trekkingu + nocleg, a drugiego 
dnia – 4 godziny trekkingu). Wariant dojścia 
do Stacji Meteo w dwa dni i noclegu 
aklimatyzacyjnego na wysokości 3100 m 
n.p.m. polecamy, ponieważ pozwala on 
lepiej się zaaklimatyzować.

Lista sprzętu potrzebnego podczas wyprawy na
Kazbek: TUTAJ
Ważne informacje dotyczące butów 
potrzebnych na Kazbek: TUTAJ
Nasze biuro w Kazbegi: TUTAJ
Dokładny opis trasy do Stacji Meteo: TUTAJ

dojście do stacji 
meteo w 1 dzień

dojście do stacji 
meteo w 2 dni

plan
wyprawy

dzień

1oraz2

DYSTANS 
trekkingu: 
16 km

CZAS 
trekkingu: 
8 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1550 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
100 m

DYSTANS 
trekkingu: 
8 km
+
8 km

CZAS 
trekkingu: 
4 godz
+
4 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1000 m
+
550 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
100 m
+
0 m

https://mountainfreaks.ge/wypozyczalnia-sprzetu/
https://mountainfreaks.ge/buty-kazbek-elbrus/
https://mountainfreaks.ge/kontakt/
https://mountainfreaks.ge/wspinaczka-na-kazbek/


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 

Tego dnia planujemy stanąć na szczycie 

Kazbeku (5054 m n.p.m.). O godzinie 02:00-

3:00 w nocy rozpoczynamy atak szczytowy. 

Cała akcja zajmie nam około 10-14 godzin 

(wszystko zależy od warunków pogodowych 

oraz możliwości zespołu). Po powrocie ze 

szczytu – odpoczynek i nocleg w bazie przy 

Stacji Meteo. Istnieje możliwość zejścia do 

w górach wysokich. Następnie - odpoczynek 

w bazie przy Stacji Meteo oraz przygotowanie

do ataku szczytowego.

Dokładny opis procesu aklimatyzacji w
Stacji Meteo: TUTAJ

Stepancmindy (Kazbegi) bezpośrednio po 

ataku szczytowym. Należy wtedy doliczyć 

jeszcze dodatkowe 5-6 godzin trekkingu tego

dnia.

Dokładny opis ataku szczytowego na
Kazbek: TUTAJ

dzień

2LUB3

dzień

3LUB4
DYSTANS 
trekkingu: 
16 km

DYSTANS 
trekkingu: 
6 km

CZAS 
trekkingu: 
10-14 godz

CZAS 
trekkingu: 
4 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
1400 m

PODEJŚCIE 
w górę: 
450 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1400 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
450 m

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


Dzień zapasowy na wypadek złej pogody.

dzień

4LUB5
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

5LUB6

DYSTANS 
trekkingu: 
16 km

CZAS 
trekkingu: 
5 godz

PODEJŚCIE 
w górę: 
100 m

ZEJŚCIE 
w dół: 
1550 m



Przeczytajcie informacje o wszystkich 
sprawach organizacyjnych związanych  
z wyprawą na Kazbek:
Część 1: TUTAJ
Część 2: TUTAJ

 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 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.  

 X 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.

DODATKOWE 
INFORMACJE

Jeśli chcecie połączyć wyprawę na 
Kazbek z wyprawą na Elbrus, to 
przeczytajcie te informacje: TUTAJ

Tutaj znajdziecie informacje o jednod-
niowych trekkingach w okolicy Kazbe-
ku, które możecie zrobić przed lub po 
naszej wyprawie:  TUTAJ

http://mountainfreaks.ge/jak-zorganizowac-wyprawe-na-kazbek/
http://mountainfreaks.ge/jak-zorganizowac-wyprawe-na-kazbek-2/
http://mountainfreaks.ge/jak-zorganizowac-wyprawe-na-elbrus-elbrus-i-kazbek-lacznie/
http://mountainfreaks.ge/okolice-stepancmindy-robic-zdobyciu-kazbeku/


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
INDYWIDUALNĄ

! ZAWSZE jest jeden przewodnik
na każdych trzech uczestników. 

Czyli np. 2 przewodników przy 4 uczestnikach, 
3 przewodników przy 8 uczestnikach

i 4 przewodników przy 12 uczestnikach. 
To są MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO 

i MAKSYMALNE SZANSE NA SZCZYT.

1290 eur za całą grupęod 1 do 3 uczestników

grupy:

2290 eur za całą grupęod 5 do 6 uczestników

4290 eur za całą grupęod 10 do 12 uczestników

1990 eur za całą grupę4 uczestników

3290 eur za całą grupęod 7 do 9 uczestników

5290 eur za całą grupęod 13 do 15 uczestników

wycena indywidualnaod 16 uczestników

ceny do podziału na 
wszystkich uczestników



25%
wartości wyprawy 

płatne przy zapisie i 

rezerwacji terminu,

pozostałe 75%
wartości wyprawy płatne na 

miesiąc przed wyprawą.

Usługi dodatkowe (wynajem sprzętu, 

transfery, wynajem koni do transportu 

bagaży itp.) są płatne na miejscu, w naszym 

biurze, w dniu rozpoczęcia wyprawy.

Zasady płatności:

zasady płatności:

01
rata

02
rata



CENA
ZAWIERA

 X opiekę doświadczonego 

certyfikowanego przewodnika 

wysokogórskiego podczas całej 

wyprawy (przewodnik posługuje 

się językiem angielskim, rosyjskim 

albo polskim) – jeden przewodnik 
na każdych trzech uczestników 
wyprawy, 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 i 

nasz profil na facebooku dotyczące 

przygotowania fizycznego, zakupu 

sprzętu, organizacji przelotów (w 

tym również pomoc w zakupie 

biletów lotniczych) i wszystkiego 

innego, co związane z wyprawą, 

 X dostęp do zamkniętej grupy na 

facebooku dla uczestników wyprawy, 

gdzie nie tylko możemy poznać się 

już przed wyprawą, ale też będziemy 

rozmawiać, motywować się, 

wymieniać się radami dotyczącymi 

przygotowania do wyprawy itp., 

 

 X odprawa online na 3 tygodnie 

przed wyprawą (za pośrednictwem 

ZOOM-a), która pomoże Wam jeszcze 

lepiej przygotować się do wyjazdu,

 

 X organizację wszystkiego od A do 

Z podczas wyprawy, tak, abyście 

Wy mogli cieszyć się górami i 

przeżywać przygodę życia,

 X wjazd (i zjazd) samochodami 

terenowymi na wzgórze z 

kościołem Trójcy Świętej, gdzie 

rozpoczyna się szlak na Kazbek,

 X możliwość pozostawienia w 

naszym biurze depozytu na 

czas Waszej wyprawy (rzeczy, 

których nie potrzebujecie podczas 

akcji górskiej na Kazbeku),

 X szkolenie z technik turystyki 

lodowcowej i wysokogórskiej, które 

odbywa się podczas wyprawy,

 X souveniry z Kazbekiem 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,

 X opłaty za noclegi na terenie Stacji Meteo – ok. 20 GEL za noc 

za namiot, ok. 60 GEL za noc za człowieka w środku Stacji 

Meteo - https://www.facebook.com/BethlemiHut/,  

 X opłaty za noclegi i wyżywienie w AltiHut - https://www.altihut.ge,   

 X opłaty za noclegi i wyżywienie w trakcie pobytu w Kazbegi,

 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 ubezpieczenia górskiego na czas wyprawy oraz 

ubezpieczenia od rezygnacji z podróży i ubezpieczenia 

biletów lotniczych (pomagamy w ich załatwieniu).

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),

dodatkowe zdobywanie Orcveri (4350 m n.p.m.) podczas 

wyprawy na Kazbek (wtedy należy doliczyć 1 dzień do czasu 

Waszej wyprawy) – 600 EURO za każdego przewodnika,

dodatkowe zdobywanie jednego ze szczytów Chaukhi (3842 m n.p.m.)  

podczas wyprawy na Kazbek (wtedy należy doliczyć 2 dni  

do czasu Waszej wyprawy) – 600 EURO za każdego przewodnika,

 jeden koń do transportu bagaży (maksymalnie 60 kg bagaży, czyli 4 plecaki):

– 140 EURO od Kazbegi do Stacji Meteo i 140 EURO od Stacji Meteo do Kazbegi,

dodatkowy przewodnik na wyjście aklimatyzacyjne 

i atak szczytowy: 700 EURO,

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),

 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/
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