
WYPRAWA NA ARARAT (5137 M) Z AKLIMATYZACJĄ NA SZCZYCIE ZOR (3190 M)
 oraz zwiedzaniem wschodniej Turcji i wizytą w Stambule



Plan zakłada powolną i stopniową 

aklimatyzację, rozłożenie całej akcji górskiej 

na 7 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). W trakcie 

tej wyprawy nie tylko zdobędziemy Ararat, 

ale również odwiedzimy najciekawsze 

miejsca wschodniej Turcji oraz spędzimy 

czas w magicznym Istambule. 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 polskiego lidera i tureckich przewodników, 

którzy posługują się językiem angielskim 

w stopniu umożliwiającym swobodną  

i bezproblemową komunikację na każdym 

etapie wyprawy. Podczas wyprawy na 

każdych pięciu uczestników przypada 

jeden przewodnik, a dodatkowo jest  

z nami jeszcze jeden przewodnik zapasowy, 

który może zawrócić z częścią grupy  

z ataku szczytowego (w razie potrzeby). To 

gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo 

oraz 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. Dodatkowo oczywiście możecie 

pytać nas o wszystko za pośrednictwem 

e-maila oraz naszego facebooka. 

Plan naszej wyprawy

został przygotowany przez nas tak,

aby każdemu z Was maksymalnie umożliwić zdobycie Araratu. 



Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane przez 

osoby, które w nich uczestniczyły oraz obejrzyj filmy 

nagrane przez osoby, które razem z nami zdobyły 

wymarzone szczyty. 

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

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


Spotykamy się w miejscu rozpoczęcia wy-

prawy, czyli w Istambule. Tutaj dolatujecie 

samolotem z Polski. Oczywiście służymy po-

mocą w zorganizowaniu dobrego połączenia 

lotniczego. Na lotnisku będzie czekała na 

Was liderka wyprawy (Polka). Po wylądowa-

 X czapka + kominiarka + buff

 X bielizna oddychająca (polecamy w 

szczególności bieliznę z wełny merino)

 X ciepła bluza polarowa + 

sweter/kurtka puchowa

 X kurtka Gore-Tex

 X spodnie Gore-Tex

 X ciepłe skarpetki

 X  stuptuty

 X  ciepłe buty wysokogórskie 

(nie trekkingowe!)

 X  bardzo ciepłe rękawice albo 

łapawice + rękawiczki cienkie 

 X  plecak ok. 75 litrów jako bagaż główny

niu i spotkaniu z naszą liderką - razem prze-

jedziecie do hotelu w Istambule. Możliwe jest 

dołączenie do grupy od razu w hotelu, jeżeli 

przylecicie wcześniej lub później. Wieczorem 

– kolacja i spacer po największym i najludniej-

szym mieście Turcji. Nocleg w hotelu. 

 X  plecak ok. 45 litrów jako podręczny

 X  okulary lodowcowe 

 X  raki dopasowane do posiadanych butów

 X  czołówka + zapasowe baterie

 X  menażka + sztućce

 X  duży termos (min. 0,7 litra lub 1 litr)

 X  kuchenka turystyczna, najlepiej JETBOIL

 X  ciepły śpiwór

 X (zalecamy temperaturę komfortową: 

-10 stopni Celsjusza)

 X  kije trekkingowe
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Sprzęt potrzebny

w trakcie wyprawy
na Ararat: 



Śniadanie w hotelu, a następnie przejazd na 

lotnisko i lot do Van, miasta we wschodniej 

Turcji. Po wylądowaniu rozpoczynamy 

wycieczkę po okolicach Van. Najpierw 

przejeżdżamy do Gevas, skąd ruszymy w rejs 

promem po pięknym jeziorze Van do wyspy 

Akdamar. Odwiedzimy również ormiański 

Tego dnia, po śniadaniu w hotelu, 

przejedziemy do podnóża góry Zor (3190 

m), położonej ok. 1 godzinę drogi od 

Dogubayazit. Następnie rozpoczniemy 

trekking na szczyt, który potrwa ok. 6-7 

godzin (12 km trasy, 700 m podejścia, 700 

m zejścia). Po całodniowym trekkingu 

wracamy do Dogubayazit, gdzie odwiedzimy 

tureckie łaźnie hammam (sauna, basen i 

Po śniadaniu w hotelu spakujemy sprzęt 

wysokogórski i przejedziemy do podnóża 

góry Ararat. Zatrzymamy się w pobliżu 

wioski Cevirme (2200 m), skąd zaczniemy 

wspinać się do obozu pierwszego (3200 m). 

Nasz bagaż główny zostanie zapakowany na 

konie i przetransportowany prosto do obozu 

Dzień aklimatyzacyjny. Tego dnia będziemy 

aklimatyzowali się podczas trekkingu do 

obozu drugiego. Na noc schodzimy do obozu 

pierwszego. Przewidywany czas trekkingu 

kościół Świętego Krzyża zbudowany w X 

wieku. W Van odwiedzimy Twierdzę Van z 

IX-VII wieku p.n.e. oraz miejsce, w którym 

hodowane są wyjątkowo piękne koty z Van. 

Następnie przejedziemy do Dogubayazit, 

gdzie zameldujemy się w hotelu oraz zjemy 

kolację w lokalnej restauracji.

tradycyjny masaż).  Wieczorem – kolacja i 

okazja do spróbowania oryginalnej sziszy. 

Nocleg w hotelu. Jako JEDYNA AGENCJA 
mamy w planie wyprawy ten dodatkowy 
trekking aklimatyzacyjny na wysokość 
powyżej 3000 m przed rozpoczęciem akcji 
na Araracie, a dobra aklimatyzacja jest 
podstawą w trakcie takiej wyprawy.

pierwszego. Przewidywany czas trekkingu tego 

dnia to około 5 godzin (7,5 km trasy, 1000 m 

podejścia). Po tym czasie rozbijamy pierwszy 

obóz (namioty), w którym zostaniemy na noc. 

tego dnia to 5-6 godzin (12 km trasy, 1000 m 

podejścia, 1000 m zejścia).

dzień

02

dzień

04
dzień

05

dzień

03



Zjemy śniadanie i spakujemy bagaże główne, 

który konie zabiorą do kolejnego obozu 

(4200 m), do którego my powinniśmy dotrzeć 

po 5-6 godzinach trekkingu (6 km trasy, 

Budzimy się bardzo wcześnie (zwykle ok. 

1:00-2:00 rano), jemy śniadanie i pijemy 

gorącą herbatę. Potem zaczynamy wspinać 

się na szczyt Araratu (5137 m). Powinniśmy 

dotrzeć na szczyt po 5-7 godzinach trekkingu. 

Po zdobyciu szczytu zaczniemy schodzić 

do obozu drugiego (4200 m). W obozie 

wypijemy gorącą herbatę i zjemy lunch, a 

Dzień zapasowy na wypadek złej pogody.

Po śniadaniu schodzimy do wioski Cevirme. 

Przewidywany czas trekkingu tego dnia to 

ok. 3-4 godzin (7,5 km trasy, 1000 m zejścia).

Następnie przejedziemy do Dogubayazit, 

do naszego hotelu. Po prysznicu i krótkim 

odpoczynku ruszymy na wycieczkę po 

okolicach Dogubayazit. Odwiedzimy 

piękny pałac Ishaka Paszy (pałac osmański 

1000 m podejścia). Po tym czasie rozbijamy 

drugi obóz (namioty), w którym zostaniemy 

na kolejną noc.

także odpoczniemy. Następnie spakujemy 

nasze bagaże i zaczniemy schodzić do obozu 

pierwszego (3200 m). W obozie rozbijemy 

namioty, w których zostaniemy na noc. Cała 

akcja górska w tym dniu będzie trwała ok. 12-

14 godzin (ok.  14 km trasy, 950 m podejścia, 

1950 m zejścia).

zbudowany w XVII wieku) i zobaczymy 

miejsce, w którym zatrzymała się Arka Noego. 

Jeśli członkowie grupy będą zainteresowani, 

możemy również pojechać do małego 

miasteczka Diyadin, gdzie możemy wykąpać 

się w naturalnych wulkanicznych gorących 

źródłach. Nocleg w hotelu w Dogubayazit.  

Kolacja w lokalnej restauracji.

dzień

06

dzień

08
dzień

09

dzień

07



Po śniadaniu transfer na lotnisko w Van, Igdir 

albo Agri oraz przelot do Istambułu. Ten dzień 

przeznaczamy na spacery po Istambule, 

zwiedzanie Błękitnego Meczetu i Hagia Sophi, 

na zakupy na lokalnych bazarach (w tym na 

tym najpopularniejszym Wielkim Bazarze) 

oraz na degustację tureckiej herbaty oraz 

baklawy. Wieczorem – kolacja pożegnalna 

oraz nocleg w hotelu w Istambule.

Wcześnie rano wyjazd w kierunku lotniska, 

skąd odlecicie do Polski. Jeżeli ktoś zostaje 

w Istambule dłużej, to do 12:00 ma czas na 

wymeldowanie się z pokoju w hotelu. Na 

lotnisku lub po wymeldowaniu się z hotelu 

kończymy wspólną wyprawę. 
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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:

1490,00 EURO

zasady płatności:

290 EURO
płatna przy zapisie.

600 EURO
płatna na miesiąc 

przed wyprawą. 

600 EURO
płatna na trzy miesiące  

przed wyprawą. 

01
rata

03
rata

02
rata



CENA
ZAWIERA

 X opiekę polskiego lidera oraz tureckich 
przewodników wysokogórskich podczas 
całej wyprawy - jednego przewodnika na 
pięciu uczestników wyprawy podczas 
akcji górskiej oraz dodatkowego 
przewodnika zapasowego, co gwarantuje 
maksymalne bezpieczeństwo oraz 
maksymalne szanse na zdobycie szczytu,

 X pomoc w przygotowaniu do wyprawy: 
konsultacje poprzez e-mail/telefon 
dotyczące przygotowania fizycznego, 
zakupu sprzętu, organizacji przelotów 
do Turcji 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 trekking aklimatyzacyjny, w trakcie 
którego zdobędziemy szczyt Zor (3190 
m) - jako JEDYNA AGENCJA mamy w 
planie wyprawy ten dodatkowy trekking 
aklimatyzacyjny przed rozpoczęciem akcji 
na Araracie, a dobra aklimatyzacja jest 
podstawą w trakcie takiej wyprawy,

 X 2 x nocleg w Istambule w hotelu 3* 
(pokoje 2-osobowe z łazienką),

 X 2 x śniadanie w Istambule,

 X 2 x kolacja w Istambule,

 X lokalny przelot na trasie 
Istambuł-Van-Istambuł,

 X wszystkie transfery samochodami i busami na 
trasie wyprawy (grupowe, nie indywidualne),

 X transport bagaży głównych na 
zwierzętach jucznych podczas wspinaczki 
na Ararat  (max 15 kg na osobę),

 X 3 x nocleg w najlepszym hotelu 3*  
w Dogubayazit (pokój 
2-osobowy z łazienką),

 X 3 x śniadanie w Dogubayazit,

 X 3 x kolacja w Dogubayazit,

 X namioty potrzebne podczas wyprawy,

 X wszystkie bilety wstępów do 
odwiedzanych miejsc,

 X permit na zdobywanie szczytu Araratu,

 X prom na wyspę Akdamar na jeziorze Van,

 X wycieczka do gorących źródeł w Diyadin,

 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 gaz do kuchenek turystycznych – jeden 
duży gaz (450 g) dla każdego uczestnika,

 X pełne wyżywienie w czasie górskiej 
części wyprawy, bo będziemy mieć 
wyprawowego kucharza! – śniadania, 
obiadokolacje, przekąski słodkie i 
słone, napoje ciepłe (kawa i herbata),

 X wizyta w tureckiej łaźni hammam 
w Dogubayazit (sauna, basen 
i tradycyjny masaż),

 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 wydatków własnych: pamiątek, wody, napojów alkoholowych itp.,

 X biletów lotniczych do Turcji i z powrotem,

 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 od rezygnacji z wyprawy i ubezpieczenia 

kosztów biletu lotniczego (pomagamy w załatwieniu),

 X jednego dodatkowego noclegu w Dogubayazit wraz 

ze śniadaniem i kolacją, jeżeli zdobędziemy szczyt w 

pierwszym planowanym terminie – ok. 50 EUR,

 X dodatkowych atrakcji w trakcie zwiedzania Istambułu czy 

dodatkowych usług po oficjalnym zakończeniu wyprawy.



Terminy
grup otwartych w 2023 roku:

06.09.2023 – 16.09.2023



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/

