WYPRAWY GÓRSKIE

W GÓRY ŚWIATA

ACONCAGUA

6962 m n.p.m

KAMIENNY STRAŻNIK - NAJWYŻSZY SZCZYT AMERYKI
Leżący w Andach Południowych na terytorium Argentyny
najwyższy szczyt Ameryki Południowej o wysokości 6962 m
n.p.m. Szczyt tworzy rozległy, zbudowany przede wszystkim
z granitów masyw, pokryty wiecznymi śniegami i lodowcami,
spływającymi do wysokości 3900 m n.p.m.

• chcesz zbliżyć się do niebotycznej granicy 7000 m
n.p.m. i zobaczyć jak Twój organizm reaguje na taką
wysokość
• pragniesz spełnić marzenia, żeby być
„wyżej niż kondory” i popatrzeć z góry na łańcuchy
andyjskich szczytów
• pociągają Cię latynoamerykańskie klimaty

Choć wejście na szczyt normalną drogą z doliny Horcones nie przedstawia większych trudności technicznych, to jednak wysokość i panująca
tu zmienna pogoda nie pozwalają na lekceważenie tej "prostej" góry. Właśnie dlatego Aconcagua może być doskonałym poligonem przed
wyjazdem w wysokie góry.

Terminy:

styczeń-luty

W GÓRY ŚWIATA

WYPRAWY GÓRSKIE

TETNULDI

4853 m n.p.m.

BIAŁA GÓRA SWANETII

Tetnuldi 4853 m n.p.m. to jeden z najpiękniejszych
szczytów Kaukazu, jego regularna piramida stoi na
przeciw szalonej w swym kształcie Uszby. Znakomicie
widoczny z Mestii jest marzeniem wielu przybywających do
Swanetii. Na razie nie jest to jednak kaukaski cel tak
popularny i oblegany jak choćby Kazbek czy Elbrus.
• zobaczysz białą piramidę Tetnuldi,
dominującą nad Mestią
• zdobędziesz piękną,
dość wymagającą górę - niezadeptaną!!!
• poznasz Swanetię - region słynący z przepięknych
krajobrazów nieskażonych cywilizacją
• zwiedzisz średniowieczne wieże obronne,
poznasz dumnych i upartych Swanów
Ze szczytu spływają potężne lodowce, w tym widoczne z Mestii, Tsaneri i Kasebi. W sezonie zimowym 2015-2016 u podnóża góry otwarto
znakomicie zapowiadający się nowy ośrodek narciarski o tej samej nazwie.

Terminy:

czerwiec-lipiec
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WYPRAWY GÓRSKIE
W GÓRY ŚWIATA

KAZBEK

5047 m n.p.m.

WYSOKOGÓRSKA PRZYGODA W GRUZJI

Wyprawa na Kazbek 5047 m n.p.m. to wysokogórska Gruzja
w pigułce. Podczas stosunkowo krótkiego wyjazdu
będziemy mieć możliwość zapoznania się z wieloma
charakterystycznymi dla tego kraju wspaniałościami:
majestatem Wielkiego Kaukazu, grozą lodowych szczelin
i kamiennych lawin, kuchnią gruzińską i gościnnością jej
mieszkańców, specyfiką zwyczajów charakterystyczną dla
tego zakątka świata.
• zdobędziesz jedną z najpiękniejszych gór Kaukazu
• staniesz wyżej niż Alpy i sprawdzisz się na dużych
wysokościach – ponad 5000 m n.p.m.
• poznasz wędrówkę po lodowcu, biwak w namiotach na
wysokości ok. 3600 m n.p.m.
• odwiedzisz legendarną Meteostancję i majestatyczną
świątynię Cminda Sameba
Kazbek to jeden z najwyższych i zarazem najpiękniejszych szczytów Wielkiego Kaukazu. Gruzini mówią na niego „Mkinwarcweri”, co mniej więcej
znaczy „Lodowy Szczyt”. Jest drzemiącym wulkanem w Paśmie Bocznym Kaukazu Wielkiego. W promieniu 100 km nie ma wyższego szczytu.
U jego wschodnich stoków biegnie Gruzińska Droga Wojenna – niezwykle malowniczy i ważny strategicznie szlak z Tbilisi, stolicy Gruzji, do
Władykaukazu w Rosji. Zgodnie z legendami to właśnie na tej górze miał cierpieć za kradzież ognia Amirani – gruziński archetyp Prometeusza.

Terminy:

lipiec, sierpień, wrzesień.

W GÓRY ŚWIATA

WYPRAWY GÓRSKIE

ELBRUS

5642 m n.p.m.

LEGENDA KAUKAZU - NAJWYŻSZY SZCZYT EUROPY

Wygasły wulkan o dwóch szczytach – zachodnim (5642 m
n.p.m.) i wschodnim (5621 m n.p.m.) będący najwyższym
szczytem Rosji i całego Kaukazu. Najwyższy szczyt Europy
stanowiący obowiązkowy element Korony Świata. Jedynie
Francuzi do dziś upierają się przy swoim Mont Blanc’u ;)
• chcesz sprawdzić się na naprawdę
dużych wysokościach
• lubisz drogi bardziej wymagające i wybierane przez
miłośników minimalnej ingerencji człowieka w górski
krajobraz (strona północna)
• pociąga Cię wizja Europy u Twoich stóp - to 10-ty
najbardziej eksponowany szczyt świata
• lubisz wschodnie klimaty z domieszką
postsocjalistycznych absurdów (Karaczajo-Czerkiesja)
Mimo wciąż nierozstrzygniętych sporów na temat jego prymatu na naszym kontynencie, Elbrus bez wątpienia stanowi wyjątkowy
i warty zachodu cel wyprawy – także dzięki ciągle tam obecnym kontrastom, gdzie łapówkarstwo i biurokracja sąsiaduje z niespotykaną na
Zachodzie gościnnością i otwartością autochtonów.

Terminy:

sierpień-wrzesień.
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WYPRAWY GÓRSKIE

DEMAVEND

W GÓRY ŚWIATA

5610 m n.p.m

PERSJA Z GÓRY I Z DOŁU

Po pierwsze, zapomnijcie o wszystkim, co słyszeliście
o Iranie…
Wyprawa na najwyższy szczyt Iranu – majestatyczny
Demavend 5610 m n.p.m. poszerzona o zwiedzanie kilku
miejsc w tym starożytnym kraju. Pierwsza część wyjazdu
poświęcona jest na zdobycie góry, a druga na wycieczkę po
Teheranie, Kaszanie oraz innych zabytkach kultury perskiej.
Iran zachwyca nie tylko miejscami. Na pewno przyjmą nas
gościnni Persowie.
• chcesz wejść na najwyższą górę Iranu
• chcesz zobaczyć co to są fumarole
• chcesz odwiedzić kilkusetletni tętniący życiem bazar
• chcesz spróbować jak smakują „chałwy perskie”
• ciekawi Cię, czym różnią się Arabowie od Persów
• chcesz doświadczyć perskiej gościnności
Demavend to drzemiący wulkan będący najwyższym szczytem gór Elburs. Osiąga 5610 m n.p.m. Nie jest trudny technicznie, ale wysokość
na pewno poczujemy. Starożytne miasta, takie jak Kaszan, pozwolą przenieść się w atmosferę zatłoczonych bazarów, pysznej herbaty, olejku
różanego. A pyszne jedzenie będziemy wspominać jeszcze długo…

Terminy:
wrzesień

W GÓRY ŚWIATA

WYPRAWY GÓRSKIE

JEBEL TUBKAL

4167m n.p.m.

MAROKO - BERBERYJSKA PRZYGODA

Wyprawa do Maroka łącząca zwiedzanie tego
fascynującego kraju z trekkingami na dwa szczyty leżące
w paśmie Atlasu Wysokiego. Jest to najwyższe pasmo
górskie w Afryce Północnej, które rozciąga się od Morza
Śródziemnego aż po wybrzeże Atlantyku, na terenach trzech
państw – Maroka, Algierii i Tunezji.
• chcesz zwiedzić Czerwone Miasto - Marrakesh
• chcesz zdobyć najwyższy szczyt Atlasu Wysokiego
• intrygują Cię afrykańskie klimaty i marokańska kuchnia
• chcesz zobaczyć kaskady Ouzoud
– najwyższe wodospady Afryki Północnej
• chcesz wypocząć nad Oceanem Atlantyckim w As-Sawira
– mieście błękitnych łodzi
Szczyt Jebel Tubkal o wysokości 4167 m n.p.m., to najwyższy szczyt Maroka, pasma Atlasu Wysokiego oraz całej Afryki Północnej.
Znajduje się niedaleko Marrakeszu w Parku Narodowym Tubkal. Natomiast Jebel MGoun – to drugi co do wielkości szczyt gór Atlas,
wznosi się na wysokość 4071 m n.p.m.

Terminy:

październik
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WYPRAWY GÓRSKIE
VIA FERRATY

DOLOMITY

ESPLORACJA WŁOSKICH WYSOKOGÓRSKICH ŻELAZNYCH DRÓG

Via ferrata (z włoskiego „żelazna droga”), to szlak
o charakterze wspinaczkowym, wzdłuż którego rozpięto
stalową linę, a czasem również elementy ułatwiające
wspinaczkę, np. klamry, drabinki. Z via ferrat słyną
zwłaszcza Dolomity, niesamowite góry, o nader
malowniczej rzeźbie terenu, gdzie duże nagromadzenie
poszarpanych grani, turni i skalnych baszt tworzy niezwykły
krajobraz. Połączenie pierwszego z drugim daje okolicę
wręcz wymarzoną do górskiego, aktywnego wypoczynku.
• kameralny wyjazd na via ferraty - od laika do eksperta ;-)
• niezapomniane szlaki, wspaniałe widoki
• wejście na drugi co do wysokości masyw górski
Dolomitów - Tofany
Na proponowane przez nas „żelazne perci” wyruszać będziemy z Cortina D”Ampezzo. Z powodu położenia w samym ich sercu, miejscowość ta
bywa nazywana „Królową włoskich Dolomitów”. Zimą jest to popularny ośrodek sportów zimowych, zaś latem świetne miejsce wypadowe na
okoliczne via ferraty, ze wszystkimi zaletami górskiego kurortu.

Terminy:

lipiec-wrzesień

VIA FERRATY

WYPRAWY GÓRSKIE

TRIGLAV

2864 m n.p.m.

ESPLORACJA SŁOWEŃSKICH WYSOKOGÓRSKICH ŻELAZNYCH DRÓG

Via ferrata (z włoskiego „żelazna droga”), to nie tylko
Dolomity, ale także przepiękne Alpy Julijskie, zajmujące
większa część terytorium Słowenii. Generalnie Alpy Julijskie
są górami mało odwiedzanymi przez turystów, zatem jest to
miejsce doskonałe dla osób chcących odpocząć od
tatrzańskich tłumów. Duże przewyższenia i biel wapiennych
skał w połączeniu ze szmaragdową wodą potoków stanowią
o niezapomnianym klimacie tych gór.
• najwyższy szczyt Słowenii - symbol tego narodu
- Triglav 2864 m n.p.m.
• wiele metrów przewyższenia,
prawdziwe górskie wyzwania
• długie i wymagające via ferraty
- zapewniamy przeszkolenie
Zapraszamy znawców ferrat i zupełnie początkujących, słowem wszystkich, którzy chcieliby zdobyć najwyższy szczyt Słowenii, Triglav,
a w ramach aklimatyzacji pokonać kilka słynnych via ferrat Alp Julijskich.Nocleg w schronisku górskim Triglavski Dom 2515 m. n.p.m.

Terminy:

lipiec-wrzesień
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WYPRAWY GÓRSKIE
TREKKING

ARAGATS

4090 m n.p.m.

TREKKING W GÓRACH ARMENII
Popularność gór sąsiedniej Gruzji powoduje, że Armenia
zdecydowanie rzadziej odwiedzana jest przez turystów
górskich. Niesłusznie pomija się ją w planach wyprawowych
choć jest krajem, którego 90% powierzchni leży na
wysokości ponad 1000 m n.p.m., a najwyższy szczyt,
Aragats jest ciekawym czterotysięcznikiem. Góry Armenii
zadziwiają rozmaitością form i krajobrazów. Wulkany,
jeziora, lodowce, turnie i urwiska – wszystko to można
zobaczyć w trakcie poznawania tego regionu świata.
• pragniesz pokonać granicę 4000 m n.p.m.
• pociągają Cię puste, bezludne góry
• chcesz poznać zagadkowych Jezydów
• lubisz dobrą kuchnię

Góry Armenii są przestrzenią Polakom bardzo mało znaną, a przecież najwyższy szczyt tego kraju sięga wysokości 4090m n.p.m. Z kolei
wędrówka przez Góry Gegamskie poprowadzi nas w bajkowej scenerii stożków wulkanicznych. Na południu Armenii odkryć można wspaniałe
dolomitowe turnie. Khustup natomiast, jest szczytem, który można osiągnąć zarówno wygodną ścieżką, jak również trudną drogą wspinaczkową.

Terminy:

czerwiec-wrzesień

TREKKINGI

WYPRAWY GÓRSKIE

ALPY

EUROPEJSKI SZLAK ALPEJSKI E5

Zapraszamy na przejście szlaku trawersującego główną grań
Alp - największych gór Europy. Szlaku, który być może
usiłował pokonać nasz praprzodek Otzi - „człowiek lodu”.
Trawers Alp zaczniemy po ich północnej stronie
w niemieckim Oberstdorfie, a zakończymy na południu
w okolicach włoskiej miejscowości Merano.
• górski trawers przez Alpy z północy na południe - coś
w sam raz dla długodystansowców!
• zwiedzanie różnych dolin górskich, a zatem poznanie
różnorodności nie tylko przyrodniczej,
ale też kulinarnej i … obyczajowej
• noclegi w przytulnych górskich pensjonatach
o niezapomnianej atmosferze
Zmieniające się krajobrazy i masywy górskie, jęzory lodowców - to wszystko będziemy mieć w czasie trekkingu w zasięgu ręki. Przewiniemy
się przez kilka masywów górskich a także zmienimy państwa. Zaczniemy w Bawarii, przejdziemy przez austriacki Tyrol a skończymy we
włoskim Tyrolu Południowym. Każdy region różni się od siebie. Jak? Przekonajcie się sami.

Terminy:

lipiec-sierpień
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WYPRAWY GÓRSKIE

TATRY

TREKKING

SŁOWACKIE

KAMERALNY OBÓZ GÓRSKI
Podczas tego górskiego obozu wejdziemy na
najwspanialsze szczyty po słowackiej stronie Tatr
Wysokich; zdobędziemy Krywań, Rysy, Sławkowski
Szczyt. Chętni, pod opieką uprawnionego przewodnika,
będą mogli zdobyć również Gerlach, najwyższy szczyt nie
tylko Tatr, ale i całych Karpat. Turystycznymi szlakami
trafimy do najznamienitszych tatrzańskich zakątków,
pięknych i majestatycznych dolin: Furkotnej, Mięguszowieckiej
i Kieżmarskiej.
• kilometry prawdziwej górskiej przygody
• duże przewyższenia na szlaku i piękne tatrzańskie
widoki
• jedyny w swoim rodzaju lokalny koloryt słowackich
miejscowości podtatrzańskich
Naszą bazą wypadową będzie willa w Nowym Smokowcu.
Znajduje się ona w pobliżu przystanku „elektryczki” – podtatrzańskiego tramwaju, który dowiezie nas do początków naszych szlaków.
Z naszej kwatery niedaleko jest również do barów i restauracji Nowego Smokowca.

Terminy:

lipiec-sierpień

WYPRAWY GÓRSKIE

TREKKING

GRUZJA

OMALO - SHATILI - JUTA

WĘDRÓWKA PRZEZ DZIKĄ TUSZETIĘ I CHEWSURETIĘ
W ramach naszego trekkingu proponujemy przemierzenie
dwóch odciętych od świata regionów: Tuszetii i Chewsuretii.
Architektura, zwyczaje i tradycje obu regionów kształtowały
się w głębokiej izolacji od pozostałej części Gruzji. Do dziś
przełęcze, będące jedyną drogą prowadzącą do Tuszetii –
przeł. Abano 2926 m n.p.m. i do Chewsuretii – przeł. Datwis
Dżwari 2676 m n.p.m. – są nieprzejezdne od połowy jesieni
do połowy wiosny.
• zobaczysz dwa odległe, niezwykłe regiony Gruzji:
Tuszetię i Chewsuretię
• będziesz miał okazję do spotkań i rozmów z miejscową
ludnością oraz spróbowania ich wyśmienitej kuchni
• powędrujesz majestatycznymi dolinami wśród wspaniałej
kaukaskiej roślinności
Wędrując od doliny do doliny, odwiedzimy warowne wioski
z charakterystycznymi wieżami. Magnesem przyciągającym
w te strony są osobliwe tradycje.

Znajdziemy tu święte miejsca, które możne obejrzeć jedynie z daleka. Spotkamy cerkwie, do których wstęp mają tylko mężczyźni. Odwiedzimy
zagadkowe cmentarze przypominające czasem małe Stonehenge, a czasem otwarte ossaria. Zagłębimy się w klimat i krajobrazy, które wg
wielu byłyby znakomitą, być może nawet lepszą od oryginału, scenerią ekranizacji książek Tolkiena.

Terminy:

sierpień-wrzesień

11

WYPRAWY GÓRSKIE

OLIMP

TREKKING

2971 n n.p.m.

WYPRAWA NA GÓRĘ BOGÓW
To najwyższy masyw górski Grecji, położony
w północno-wschodniej części kraju. Najwyższy z kilku
jego wierzchołków nosi nazwę Mitikas (Nos) i wznosi się
na wysokość 2971 m n.p.m.. By zdobyć to mityczne
miejsce bogów, należy pokonać początkowo łatwy szlak,
aż do „schodów płaczu”, które naturalnie, choć
w ekspozycji, wyprowadzają na tron Zeusa. Wierzchołek
Olimpu to drugi co do wysokości szczyt Bałkanów.
• lubisz mitologię i zawsze pragnąłeś
złożyć wizytę Zeusowi
• chcesz rozwiązać odwieczny dylemat czy jechać
w góry czy nad morze
• lubisz kontrasty- klimatyczne, kulturowe, krajobrazowe

Ten wyrastający niemal wprost znad plaż Riwiery Olimpijskiej masyw oferuje niebagatelne podejścia, zaskakujące górskie krajobrazy,
wędrówkę po rozległych grzbietach masywu, a pod koniec nawet urozmaiconą wspinaczkę we wcale nie takim łatwym, miejscami
wymagającym asekuracji i uwagi, terenie. Fantastyczna wycieczka górska w okresie, gdy gdzieś indziej zaczynają się jesienne szarugi.

Terminy:

lipiec-sierpień

TREKKING

WYPRAWY GÓRSKIE

PIRYN I RIŁA
NA HERBATCE U BOGA PERUNA

Bułgaria to nie tylko Złote Piaski i ciepłe Morze Czarne, ale
także wspaniałe, wysokie góry. Wśród nich wyróżniają się
Piryn z dumnym szczytem Wichrenu (2914 m n.p.m.) oraz
Riła z najwyższą górą Półwyspu Bałkańskiego – Musałą
(2925 m n.p.m.). Parki narodowe, znajdujące się w tych
pasmach górskich, ochraniają dziką przyrodę i krajobraz tych
pięknych miejsc. Różnorodność przyrodnicza daje
niezrównane możliwości admiratorom natury - można
spotkać rośliny i zwierzęta alpejskie i takie, które zamieszkują
tylko Bałkany. Gościnność Bułgarów i ich znakomita kuchnia
wynagrodzą wszelkie trudy podróży.
• najwyższy szczyt Bałkanów - Musała 2925 m n.p.m. klejnot do Korony Europy
• dumny Wichren 2914 m n.p.m.
– drugi co do wysokości, szczyt w Bułgarii
• unikalna, bałkańska fauna i flora wysokogórska
Prócz fantastycznych krajobrazów w czasie wycieczki można znaleźć także czas na zwiedzanie perełek kulturalnych m.in. słynnego
Monastyru Rylskiego - obiektu z listy UNESCO.

Terminy:
wrzesień
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WYPRAWY GÓRSKIE
TREKKING

KRETA

TAM GDZIE URODZIŁ SIĘ ZEUS

Kreta to nie tylko plaże, morze i mitologia. To także wyspa
z niebosiężnymi górami i groźnymi wąwozami. Zaprosimy
Was na romantyczne, lecz wymagające wycieczki górskie
wzdłuż morza oraz w Góry Białe. Zobaczymy Chanię (tak! nie
ma błędu ortograficznego) i niezwykłe, kreteńskie
krajobrazy. W czasie wycieczki poznacie prawdę o tej
fascynującej wyspie i już nikt nie będzie się dziwił dlaczego
Kreteńczycy kupują sobie futra na zimę.
• przejdziesz wąwóz Samaria - najdłuższy
suchy wąwóz Europy
• poznasz nadmorską część szlaku E4
- długodystansowego szlaku europejskiego
• przeżyjesz górską przygodę dla twardzieli/ek
- z całym dobytkiem na plecach :)
W czasie wycieczki zdobędziemy najwyższy szczyt Gór Białych – Pachnes 2453 m n.p.m., którą to wysokość zdobędziemy się z poziomu morza.
Pomimo niewielkiej odległości, wycieczka na ten szczyt, to dwudniowa wyprawa połączona z nocowaniem w schronisku górskim greckich
przewodników.

Terminy:

wrzesień-październik

TREKKINGI

WYPRAWY GÓRSKIE

ETIOPIA

PARK NARODOWY GÓR SIEMEN

Etiopia – kraj odległy i fascynujący, z bogatą historią
i wspaniałą przyrodą. Zapraszamy na wyprawę etiopskimi
traktami, na trekking szlakami położonych w północnej
części Etiopii, Gór Siemen. To piękne miejsce bywa
nazywane Tybetem Czarnego Lądu.
• zwiedzisz miasto Addis Abeba wraz z Merkato –
największym targowiskiem wschodniej Afryki
• zobaczysz wodospady Nilu Błękitnego
• powędrujesz na kilkudniowy trekking szlakami Parku
Narodowego Gór Siemen
• zdobędziesz najwyższe szczyty Etiopii
– Ras Dashen (4620 m n.p.m.), Imet Gogo (3920 m n.p.m.),
Inatye (4070 m. n.p.m.)
Góry Siemen położone są między znanymi ośrodkami turystycznymi: Lalibela, Gonder i Aksum, ale mimo to rzadko odwiedzają je turyści.
Większość osób, udających się na trekking tymi szlakami, robi to ze względu na wspaniałe widoki oraz faunę – zobaczyć tu można m.in. kilka
gatunków endemicznych.

Terminy:

wrzesień-październik
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WYCIECZKI OBJAZDOWE

UZBEKISTAN
PERŁY AZJI ŚRODKOWEJ I ŚLADY ARMII ANDERSA

Uzbekistan – kraj zagubiony w piaskach i stepach Azji
Środkowej. Państwo powstałe po rozpadzie Związku
Radzieckiego, nawiązujące w swej polityce i historiografii
do historycznego Chorezmu i Imperium Timura Kulawego.
Stolicą jest Taszkent, lecz chyba najbardziej
rozpoznawalną nazwą Uzbekistanu jest Samarkanda.
• chcesz znaleźć się w Samarkandzie
– perle imperium Tamerlana
• pragniesz zgłębić historię Armii Andersa
• chciałbyś zobaczyć zachód słońca nad ginącym
Morzem Aralskim
• marzysz o przemierzeniu fragmentu
Jedwabnego Szlaku
Zwiedzanie Uzbekistanu odsłania przed europejskim
podróżnikiem zapomniany świat cywilizacji Chorezmu,
z której czerpiemy garściami po dzisiejszy dzień.
Odkrywamy Samarkandę, miasto niegdyś szokujące przepychem przybywających doń ze wszystkich zakątków średniowiecznego świata
kupców i dyplomatów. Dla Polaków Uzbekistan łączy się również z trudną historią Armii Polskiej na Wschodzie gen. Wł. Andersa. Wspaniałym
dopełnieniem wyprawy jest wizyta nad Morzem Aralskim.

Terminy:

kwiecień-maj, wrzesień-listopad

WYCIECZKI OBJAZDOWE

ARMENIA
PODRÓŻ Z WIDOKIEM ARARATU

Hajk, potomek Noego, jest mitycznym protoplastą wszystkich
Ormian. Ten mit wraz z niepodważalnym faktem, iż Armenia
jest pierwszym krajem chrześcijańskim, pozostawiły wielki
ślad w mentalności Ormian. Wiele wspaniałości naszego
świata Ormianie przypisują właśnie sobie i swojej ojczyźnie.
Wielokrotnie mają rację. Różnorodność krajobrazu Armenii,
góry, jeziora (wśród nich Sewan), cudowne wąwozy stanowią
doskonałe uzasadnienie tej śmiałej tezy.
• pragniesz poznać pierwszy chrześcijański kraj
• chcesz poznać ojczyznę Chaczaturiana, Aznavoura i … Cher
• chciałbyś zobaczyć kamienne kręgi o 3500 lat starsze od
słynnego Stonehenge
• uwielbiasz wspaniałe górskie krajobrazy
Wśród ormiańskich krajobrazów dominantę stanowi święta
góra Ormian, leżący dziś w Turcji, Ararat 5137 m n.p.m..
Wspaniały pięciotysięcznik wręcz wiszący nad jednym z najstarszych miast świata - Erywaniem. Zwiedzając Armenię zaskoczeni zostaniemy
starożytnością tutejszych kościołów i monastyrów, ale odkryjemy również świetnie zachowane świątynie przedchrześcijańskie. Przyroda
i zabytki Armenii nie pozwolą zapomnieć odwiedzającym o tym leżącym trochę na uboczu państwie.

Terminy:

maj-wrzesień
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WYCIECZKI OBJAZDOWE

MAJÓWKA
KLEJNOTY GRUZJI

Wycieczka objazdowa zapewniająca poznanie tego co
w Gruzji najlepsze. Legendarna gościnność, wspaniałe
krajobrazy i niesamowite zabytki powodują, że nie można
pominąć Gruzji w swoich planach podróżniczych.
Niewielki kraj o powierzchni 1/6 Polski oferuje
zwiedzającym niezliczoną ilość atrakcji wśród których
każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy historii i zabytków
odkryją Gruzję jako jeden z pierwszych w świecie krajów
chrześcijańskich.
• pragniesz poznać jeden
z najstarszych krajów chrześcijańskich
• kochasz górskie krajobrazy
• chcesz dotrzeć do kolebki winiarstwa
• uwielbiasz znakomitą regionalną kuchnię
Amatorzy kuchni odkryją wspaniałe, niepowtarzalne
potrawy. Koneserzy wina mogą odkryć tutejsze produkty
przerobu winogron.
To przecież tu, wg historyków, rozpoczęła się kariera tego królewskiego napoju. Wszystko to w niesamowitej scenerii kraju, którego ziemia
pierwotnie przeznaczona była dla Boga. Gdy jednak Stwórca poznał się na naturze i gościnności Gruzinów, ofiarował ją właśnie im.

Terminy:

przełom kwietnia/maja

TREKKINGI

WYPRAWY GÓRSKIE

MAJÓWKA
W GÓRACH BORJOMI

Wyprawa po dzikich, bezludnych połoninach Parku
Narodowego Borjomi Kharagauli. Korzystamy z istniejącej
infrastruktury noclegowej co pozwala wziąć lżejsze bagaże
i doświadczyć wychwalanej gruzińskiej gościnności.
Kontakt z piękną przyrodą i spokojna wędrówka to cechy
tego wyjazdu.
• zobaczysz przepiękne połoniny, bezdroża i dziką przyrodę
• zanocujesz w rangerskich shelterach - drewnianych
domkach do spania w Górach Mescheckich
• odwiedzisz Vardzię, skalne miasto-klasztor z XII w.,
wykute w zboczu góry
• skorzystasz z basenu z leczniczą wodą termalną
- TYLKO DLA ODWAŻNYCH!
• poznasz Borjomi - uzdrowisko,
ciekawy Park Zdrojowy i słynną wodę mineralną
Park narodowy Borjomi-Kharagauli jest jednym z największych parków w Europie i największym w Gruzji. Zajmuje powierzchnię 61 235
hektarów, co stanowi 1% całkowitego terytorium Gruzji. Został otwarty w 2001 roku. W 2007 Park Narodowy Borjomi-Kharagauli dołączył do
europejskiej sieci obszarów chronionych — Pan Park, co jest gwarancją najwyższego poziomu ochrony obszarów chronionych oraz
zrównoważonego rozwoju turystyki.

Terminy:

przełom kwietnia/maja
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WYPRAWY GÓRSKIE
TREKKING

MAJÓWKA
WIOSNA W GÓRACH ARMENII

Wycieczka pozwalająca poznać najciekawsze zakątki
Armenii i jednocześnie zakosztować prawdziwej górskiej
wędrówki w tym kraju. Znakomita okazja dla osób
dysponujących ograniczoną ilością wolnego czasu,
ciekawych Armenii i lubiących aktywne, górskie wyprawy
połączone z biwakiem.
• zobaczysz niesamowite krajobrazy,
piękne góry i "ormiańskie morze"
• poznasz zapierające dech dziedzictwo
kulturowe i architektoniczne
• spróbujesz egzotycznych kaukaskich potraw oraz
napojów: tutowki, koniaku Ararat Akhtamar
czy wina z granatów

Armenia większości Polaków kojarzy się z koniakiem i jeziorem Sewan. A przecież to pierwsze chrześcijańskie państwo świata! Kraj o długiej
historii i bogatej kulturze. Legendarny i najwyższy szczyt Armenii znajduje się poza granicami kraju, na terenie Turcji. Tym szczytem jest Ararat,
dumnie wznoszący się nad armeńską stolicą - Erewaniem. Ponad 90 % powierzchni Armenii znajduje się na wysokości wyższej niż 1000 m n.p.m.!
My rozpoczniemy nasze poznawanie gór Armenii od pięknego Khustupu (arm. Խուստուփ) – 3206 m n.p.m. Jednej z ciekawszych
krajobrazowo i przyrodniczo gór Armenii.

Terminy:

przełom kwietnia/maja

ROWERY

WYPRAWY ROWEROWE

ESTONIA
WYCIECZKI ROWEROWE

Estończycy hołdują niepisanemu prawu wszystkich ludzi, które
mówi, że każdy ma prawo do kontaktu z naturą. Do wędrówki
przez pola i lasy, pływania w rzekach i jeziorach, biwakowania
na łonie natury. Dzięki temu jest to wspaniały kraj dla
miłośników nieskrępowanej włóczęgi, a ze względu na płaski
charakter kraju najlepszą jej formą jest włóczęga rowerowa.
• odbędziesz rowerową włóczęgę
przez jeden z mniej znanych krajów Europy
• odwiedzisz lasy i bory, rzeki i jeziora,
bagna i torfowiska, bałtyckie plaże i wyspy
• poznasz melanż komunistycznej przeszłości
i skandynawskich wpływów
• zwiedzisz Stare Miasto w Tallinnie
i inne hanzeatyckie zabytki
Chociaż za największą turystyczną atrakcję Estonii można uznać jej przyrodę, to miłośnicy starych budowli również znajdą tam coś dla siebie.
Może to być stara rybacka wioska lub hanzeatycki kościół, najstarsza nad Bałtykiem latarnia morska, opuszczona radziecka baza wojskowa.
Lub wpisane na listę UNESCO Stare Miasto w Tallinnie.

Terminy:

czerwiec, lipiec, sierpień
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WYPRAWY ZIMOWE

RAKIETY

CZARNOHORA
TREKKING RAKIETOWY

Czarnohora to pasmo górskie stanowiące najwyższą część
ukraińskich Karpat Wschodnich. Najwyższy szczyt Howerla
2061 m n.p.m., charakterem przypomina połączenie Tatr
Zachodnich i Bieszczad. Najwyższe partie Czarnohory to
połoninne grzbiety, niżej porosłe bujnymi lasami.
• chcesz sprawdzić się w zimie w górach
• lubisz bezludne rozległe przestrzenie
nieskażone cywilizacją
• intrygują Cię klimaty kresowe
Rozległe przestrzenie Czarnohory szczególnie piękne są
zimą. Pomimo znakomitego ułatwienia jakim są rakiety czy
narty, brak rozbudowanej infrastruktury, zagrożenie lawinowe
i specyficzne warunki klimatyczne powodują,
że zimowa wędrówka stawia spore wymagania… Interesującym dodatkiem są polskie ślady w górach, z których jednym z najciekawszych jest
tzw. Biały Słoń, ruiny przedwojennego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na Popie Iwanie 2022 m n.p.m..

Terminy:

styczeń-marzec

RAKIETY

WYPRAWY ZIMOWE

NIŻNE TATRY
GRANIĄ NA RAKIETACH

Tygodniowy trekking na rakietach śnieżnych. Niżne Tatry
zimą znane są właściwie tylko narciarzom i to tylko w pobliżu
Chopoka. Pozostała część grzbietu (prawie 90 km) jest
rzadziej uczęszczana i stanowi doskonały teren dla turystów
zimowych, poszukujących górskiej przygody.
• chcesz nauczyć się wykorzystywać rakiety śnieżne
w terenie górskim
• chcesz przećwiczyć lawinowe ABC, szczególnie
poszukiwanie za pomocą detektorów lawinowych
• chcesz potrenować wykorzystanie mapy, kompasu
i GPS-u w zróżnicowanym terenie
• chcesz biwakować zimą z dala od cywilizacji

Niżne Tatry to wysokie pasmo górskie na południe od Tatr. Najwyższy szczyt to Dumbier o wysokości 2043 m n.p.m. Większa część
grzbietu Niżnych Tatr rozciąga się na wysokości od 1500 do 2000 m n.p.m.

Terminy:

styczeń-marzec
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WYPRAWY ZIMOWE

CHIBINY

RAKIETY

ZA KOŁO PODBIEGUNOWE

Chibiny – rzadko odwiedzane przez wędrowców z zachodniej
Europy góry Półwyspu Kola. Doliny i szczyty o niewielkich
wysokościach bezwzględnych, zaskakują alpejskością
form i krajobrazu. Ich odwiecznymi gospodarzami byli i są
Lapończycy (Saamowie). Pomimo wielowiekowych represji
udało im się przetrwać, a wraz z nimi przetrwała ich
niezwykła kultura i tradycje.
• pragniesz zapolować na zorzę polarną
• lubisz śnieg i duże przestrzenie
• chcesz poznać kulturę rosyjskich Lapończyków
• pociąga Cię zimowa włóczęga
przez dzikie góry Północy
Zimowy trekking za kołem polarnym, na rakietach śnieżnych
będziemy odkrywać tajemnice lapońskiej kultury.
W trakcie wędrówki spróbujemy zapolować na polarną zorzę. Dzika przyroda, smak arktycznej zimy, rosyjskiej bani – prawdziwa polarna
przygoda!

Terminy:

luty-marzec

SKITURY

WYPRAWY ZIMOWE

SKITUROWA

GRUZJA

CISZA I MAJESTAT KAUKASKICH OLBRZYMÓW
Guzja – niewielki kraj słusznie jest kojarzony z Kaukazem.
Najwyższe gruzińskie szczyty sięgają wysokości 5000 m
n.p.m. i więcej. To pod tymi olbrzymami odbywają się nasze
skiturowe rajdy. Wybieramy jeden z dwóch regionów. Khevi
w okolicach Kazbeka 5047 m n.p.m. lub Swanetię u podnóży
najwyższej w Gruzji Szchary 5193 m n.p.m. oraz Uszby 4710
m n.p.m..
• lubisz skitury i chcesz zobaczyć,
jak jeździ się w górach innych niż Tatry
• w górach męczą Cię tłumy
• pociągają Cię długie zjazdy
i narciarskie wędrówki grzbietami
• chcesz pogłębić swoją wiedzę lawinoznawczą
Skiturowa wyprawa do Gruzji łączy w sobie elementy
szkolenia narciarskiego z lawinowym.
Wspaniałe widoki, cudowny śnieg i dłuuugie zjazdy z jednej strony oraz znakomita kuchnia, zabytki na końcu świata i gruzińska gościnność
powodują, że kto raz przyjechał na narty do Gruzji, zwykle powraca tu wielokrotnie!

Terminy:

luty-marzec
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WYPRAWY ZIMOWE

RAKIETY

KEBNEKAISE

2123 m n.p.m.

WYPRAWA ZIMOWA PO ZORZĘ POLARNĄ
Kebnekaise (płn-lap. Giebnegáisi) – szczyt w Górach
Skandynawskich, w północnej Szwecji. Południowy
wierzchołek (Sydtopen) jest najwyższym szczytem Szwecji.
Wierzchołek pokryty jest czapą lodową o grubości
kilkudziesięciu metrów, która topiąc się latem i rosnąc zimą
sprawia, że wysokość szczytu waha się w granicach
kilkunastu metrów (2111-2123 m n.p.m.). Jest to najwyższy
punkt w Europie położony za kołem podbiegunowym.
Wznosi się ok. 90 km na zachód od Kiruny.
• zdobędziesz najwyższy szczyt Szwecji,
Kebnekaise 2123 m n.p.m.
• zobaczysz zorzę polarną
• pojedziesz aż za koło podbiegunowe
Najwyższy szczyt Szwecji posiada dwa wierzchołki: niższy,
północny – Nordtoppen wznoszący się na wysokość 2097
m n.p.m. oraz wyższy,
południowy – Sydtoppen mający ok. 2104 m n.p.m., jego wysokość waha się w zależności od aktualnej pokrywy lodowej. Przy ładnej
pogodzie z Sydtoppen można zobaczyć prawie 10% powierzchni Szwecji.

Terminy:
marzec

OFF-ROAD

PRZYGODA

GRUZJA

GÓRSKIMI DROGAMI KAUKAZU
Gruzja – niewielki kraj położony na południowych stokach
Wielkiego Kaukazu. Kraj o powierzchni stanowiącej 1/6
Polski, oferujący odwiedzającym maksimum atrakcji. Trzy
główne miasta – prawie 1,5 milionowe Tbilisi oraz Batumi
i Kutaisi zaskakują skrajnościami. Stare łączy się z nowym.
Góry z morzem i jeziorami.
• chcesz pojeździć kaukaskimi bezdrożami
• dojedziesz tam, gdzie docierają tylko nieliczni
• zamieszkasz w średniowiecznej wieży mieszkalnej
• uwielbiasz wspaniałe górskie krajobrazy
Stan dróg w wielu regionach pozwala na dotarcie do
atrakcyjnych twierdz, wiosek czy jezior jedynie
samochodami o większym prześwicie,
posiadającym napęd 4x4. Suche stepy, wysokie przełęcze, bezdroża, lasy rzeki i jeziora… Wszystko to znajdziemy na naszej drodze,
a wieczorem odpoczniemy przy wspaniałych regionalnych potrawach i dzbanie dobrego trunku.

Terminy:

maj-październik
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WYJAZDY

DLA FIRM I INDYWIDUALNE

Mediusz jest polskim tour operatorem, który oferuje
wyprawy w góry świata, wycieczki i trekkingi po Gruzji,
Armenii, Uzbekistanie, Azerbejdżanie i wielu innych krajach.
Kładziemy nacisk na dostosowanie naszej oferty do potrzeb
i zainteresowań klientów. Przygotowując nasze programy
współpracujemy z historykami, architektami, archeologami,
geografami, przyrodnikami i alpinistami.
Wyjazdy firmowe łączące odpoczynek z poznawaniem
nowych krajów, należą do najpopularniejszych form imprez
grupowych. Są one okazją do bliższego poznania się grupy,
stworzenia atmosfery, która zaprocentuje lepszą
współpracą między pracownikami.
Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji wyjazdów
i posiadamy uprawnienia Organizatora Turystyki. Działamy na
rynku turystycznym od ponad 10 lat i organizujemy imprezy
dla dużych i małych firm, zarówno w Polsce, Europie, jak i na
całym świecie, a nasze programy są zawsze „szyte na miarę”.
Na koniec warto dodać jeszcze jedną bardzo ważną cechę naszych wyjazdów – świetną, przyjacielską atmosferę, która powoduje, że wszyscy
czują się dobrze i wracają z pozytywnie „naładowanymi akumulatorami”. Dlatego zapraszamy – na off-road po Gruzji lub Armenii, do Lodowego
Hotelu w Szwecji, na dziką Kamczatkę lub gorące plaże Morza Czarnego.

Terminy:
cały rok

WYJAZDY

DLA SZKÓŁ

Pragniemy zaproponować współpracę przy organizacji
wyjazdów i wycieczek młodzieży szkolnej w Tatry i na
Podtatrze, po Małopolsce oraz podczas zwiedzania
Krakowa. Tereny te są od wielu lat ulubionym i wręcz
"obowiązkowym" celem wycieczek szkolnych. Niestety,
zdecydowana większość z tych wyjazdów ma, zazwyczaj
wbrew intencjom nauczycieli i rodziców, charakter wyłącznie
rekreacyjny, zaś elementy edukacyjne czy poznawcze
ograniczone są do minimum. Pragniemy to zmienić.
• zakres i tematyka wycieczki dostosowane do możliwości
i oczekiwań organizatorów i uczestników
• bezpłatna prezentacja naszej oferty dla zainteresowanych
nauczycieli i rodziców
• możliwość przygotowania pełnej obsługi logistycznej
wyjazdu: autokar, noclegi, wyżywienie, dodatkowe atrakcje
Wycieczki, które proponujemy podzielone są na grupy tematyczne, co umożliwia wykorzystanie ich jako elementów programu
nauczania takich przedmiotów jak geografia, przyroda/biologia, chemia, język polski czy historia/historia sztuki. Trasy wycieczek
zostały przygotowane z uwzględnieniem wymogów programu nauczania ww. przedmiotów, przy współudziale
nauczycieli-specjalistów.

Terminy:
cały rok
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