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PROGRAM I ZASADY 

UCZESTNICTWA  
Gruzja staje się krajem gdzie wypada być i co ważniejsze – zdecydowanie warto być 
. Kazbek, stanowiący już w czasach sowieckich najpopularniejszy cel alpinistów w 
tej części Kaukazu, także dzisiaj nie jest zupełnie opustoszały i odludny, w szczycie 
sezonu bywa tu nawet dość tłoczno, ale nie ma oczywiście porównania z tłumami 
zdobywającymi codziennie Mont Blanc czy Elbrus. Technicznie droga na Kazbek jest 
trochę większym wyzwaniem niż na wspomniane powyżej szczyty, również, dlatego 
że musimy podejść na własnych nogach ponad 3000 metrów przewyższenia i 
pokonać po drodze najeżony szczelinami lodowiec. Nagrodą za ten wysiłek może być 
unikalna panorama całego Centralnego Kaukazu aż po majaczący na horyzoncie 
majestatyczny Elbrus 
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Rejon działania 

Kazbek (gruz.: მყინვარწვერი, Mkinwarcweri - Lodowy Szczyt) – jeden 

z najwyższych szczytów Gruzji o wysokości 5047 m n.p.m., położony we wschodniej 
części centralnego Kaukazu, na granicy z Północną Osetią. Kazbek leży w Paśmie 
Bocznym Wielkiego Kaukazu, podobnie jak Elbrus (5642 m n.p.m.) oraz Tebulosmta 
(4492 m n.p.m.). Pierwszego wejścia dokonali w 1868 roku D. W. Freshfield, A. W. 
Moore, i C. Tucker. Jest drzemiącym wulkanem zbudowanym z law trachitowych. 
Ostatnie erupcje miały miejsce około 6 tys. lat temu. Pozostałością po działalności 
wulkanicznej są dziś wyziewy gorących gazów na północnych stokach góry 
(solfatary). Przypuszczalnie zerwanie się Lodowca Kolka w 2002 r. było 
spowodowane wyrzutem znacznych ilości gorących gazów bogatych w związki 
siarki. Ze stoków Kazbegi spływają liczne lodowce o łącznej powierzchni 135 km². 
Po stronie gruzińskiej znajduje się lodowiec Gergeti, zwany również Ordzweri. Około 
10 kilometrów na wschód od szczytu biegnie Gruzińska Droga Wojenna, przy której 
położone jest miasteczko Stepantsminda (do niedawna: Kazbegi). Na południowych 
stokach gór znajduje się dawna stacja meteorologiczna, która w sezonie letnim pełni 
rolę komercyjnego schroniska dla alpinistów. (źródło- Wikipedia.pl) 

 

 

 

 
 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_gruzi%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruzja
http://pl.wikipedia.org/wiki/1868
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Douglas_Freshfield&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/2002
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruzi%C5%84ska_Droga_Wojenna
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Dzień 1 – 14 sierpnia (sobota) 

Wylot z Krakowa o godz. 6:15, spotkanie na lotnisku dwie godziny przed wylotem.  
Przylot do Kutaisi ok. godz 11:25.  
Przejazd w kierunku Tbilisi i dalej Gruzińską Drogą Wojenną do Gudauri (2100m n.p.m.) 

Zakwaterowanie w pensjonacie. 
 

 
 
Nocleg: guesthouse w Gudauri. 
Kolacja: guesthouse w Gudauri. 
 
Dzień 2 – 15 sierpnia (niedziela) 

Śniadanie: guesthouse w Gudauri. 
 
Wycieczka aklimatyzacyjna. Wyjście na Sadzele 3268 m n.p.m. lub inny okoliczny wierzchołek. 
Przy okazji zwiedzimy stację narciarską Gudauri. 
Nocleg: guesthouse w Gudauri. 
Kolacja: guesthouse w Gudauri. 
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Dzień 3 – 16 sierpnia (poniedziałek) 

Śniadanie: guesthouse w Gudauri. 
 
Przejazd samochodem do miejscowości Arsza. Ruszamy w kierunku przełęczy o tej samej nazwie. 
Całodzienna wędrówka. Pod wieczór docieramy pod przełęcz gdzie rozbijamy nasz obóz.  
Wieczorny spacer na sąsiadujący z przełęczą szczyt 3218 m n.p.m. 
 

 
 
 
Nocleg: namiot. 
Kolacja: własna kuchnia obozowa. 
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Dzień 4 – 17 sierpnia (wtorek) 

 

 
Śniadanie: własna kuchnia obozowa. 
 
Przejście lodowca Gergeti. Po dotarciu do Meteostancji, rozbijamy obóz w okolicy Meteo (ok. 3650 
m n.p.m.) lub dla chętnych (po wcześniejszym zgłoszeniu) w budynku Meteo. Spacer do najwyżej 
na świecie położonej cerkwi prawosławnej ok. 3900 m n.p.m. 
 

 
Nocleg: namiot w okolicy Meteostancji (lub dla chętnych Meteo). 
Kolacja: własna kuchnia obozowa. 
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Dzień 5 – 18 sierpnia (środa) 

Śniadanie: własna kuchnia obozowa. 
 
Wyjście aklimatyzacyjne w kierunku (ok. 4200-4300 m n.p.m.) plateau. Ćwiczenie poruszania się z 
czekanem i w rakach itp., powrót na nocleg do Meteostancji. 
 

 

 
 
Nocleg: namiot w okolicy Meteostancji (lub dla chętnych w Meteo). 
Kolacja: własna kuchnia obozowa. 
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Dzień 6 – 19 sierpnia (czwartek) 

Śniadanie: własna kuchnia obozowa. 
 

Krótka wycieczka w okolicy Meteostancji. Wczesnopopołudniowy powrót. Odpoczynek 
i przygotowanie do ataku szczytowego. 
 

 
 
Nocleg: namiot w okolicy Meteostancji (lub dla chętnych Meteo). 
Kolacja: własna kuchnia obozowa. 
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Dzień 7 – 20 sierpnia (piątek) 

Śniadanie: własna kuchnia obozowa. 
 

Wyjście ok. 2-3 w nocy w kierunku szczytu Kazbegi (5047 m n.p.m.), powrót na nocleg do 
Meteostancji. Przed nami 1400 m podejścia. Początkowo ścieżką wśród piargów, dalej lodowcem 
na plateau. Trasa powoli staje się troszkę stromsza. Chwila odpoczynku na przełęczy pomiędzy 
Kazbekiem a Małym Kazbekiem i ruszamy na wierzchołek, najstromszym fragmentem trasy. 
Jeśli pogoda pozwoli z wierzchołka roztacza się panorama niemal całego Kaukazu. Jest szansa na 
zobaczenie Elbrusa! 
 

 
 
Nocleg: namiot w okolicy Meteostancji (lub dla chętnych Meteo). 
Kolacja: własna kuchnia obozowa. 
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Dzień 8 – 21 sierpnia (sobota) 

Śniadanie: własna kuchnia obozowa. 
 

Zejście do Kazbegi, po drodze zwiedzimy słynny klasztor Tsminda Sameba.  
Relaks, nocleg w miasteczku lub druga próba ataku szczytowego. 

 

 

 
Nocleg: pensjonat w Gergeti, pokoje wieloosobowe. 
Kolacja: pensjonat w Gergeti. 
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Dzień 9 – 22 sierpnia (niedziela) 

Śniadanie: pensjonat w Gergeti. 
 
Dzień rezerwowy – w zależności od sytuacji w czasie akcji górskiej  
albo – Zejście do Stepantsminda, relaks 
albo - Przejazd malowniczą doliną Snotskali – do wysoko położonej górskiej wioski Juta.  
Stąd kilkugodzinna wycieczka pod zapierające dech w piersiach skalne zerwy Chaukhi - skalnego 
muru przypominającego okolice Cortiny d'Ampezzo. 
 

 

 
 
Nocleg: pensjonat w Gergeti, pokoje wieloosobowe. 
Kolacja: pensjonat w Gergeti. 
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Dzień 10 – 23 sierpnia (poniedziałek) 

Śniadanie: pensjonat w Gergeti. 
 
Przejazd do Tbilisi. 

Zwiedzanie stolicy Gruzji, miasta położonego malowniczo na wzgórzach otaczających dolinę 
rzeki Kura (gruz. მტკვარი - Mtkvari). Miasto przypomina wielki amfiteatr, a różnica poziomów 

waha się między 380 m a 770 m n.p.m. 
Tbilisi założone zostało przez króla Wachtanga Gorgasali w V w. Jego nazwa oznacza „miasto  
z gorącymi źródłami”, z których stolica Gruzji słynie do dzisiaj – w wolnym czasie można 
odwiedzić jedną z wielu łaźni i wykąpać się basenach z gorącą źródlaną wodą.  
Miasto słynie również ze swojej tolerancji i wielokulturowości. Leży na styku kultur, religii i 
kontynentów. Możemy tu zobaczyć zarówno meczet jak i synagogę, cerkiew gruzińską i świątynię 
ormiańską, a wszystkie zbudowane tuż koło siebie. 1700-letnie Tbilisi pełne jest tajemniczych 
zakamarków, pięknych zaułków, powiewu historii i szalonych kontrastów. 
W trakcie wycieczki zwiedzimy najstarsze świątynie miasta: Katedrę Sioni, gdzie znajduje się 
tajemniczy Krzyż Św. Nino oraz Świątynię Metechyjską. Znajdziemy się na górującym nad miastem 
wzgórzu z ruinami Twierdzy Narikala, z którego roztacza się wspaniała panorama Tbilisi.  
 

 
 
Kolacja: restauracja w Tbilisi we własnym zakresie. 
Nocleg: hotelik w Tbilisi. 
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Dzień 11 – 24 sierpnia (wtorek) 

Śniadanie: suchy prowiant 

 
Wczesno poranny wyjazd do Kutaisi skąd ok godz. 12:00 lot do Polski.  
Przylot do Krakowa ok 13:20. 
 
Program, jak i kolejność dni może ulec zmianie w zależności od pogody – decyzja o wyborze 
wariantu jak i kontynuowaniu lub nie wycieczki należy wyłącznie do przewodników! 
 

Informacje: 
Termin wyjazdu:  14-24.08.2021 
Transport:   minibus  
Dojazd:   samolot  
Wyżywienie:  śniadania i obiadokolacje w guesthousach, podczas trekkingu wyżywienie 

własne ( wg programu ) 

Zakwaterowanie:  guesthouse w Gergeti i Gudauri, hotelik w Tbilisi, namiot 
Liczba dni:  11 
 
Cena wycieczki: 4300zł/ os. -minimum 6 osób 

 
Cena obejmuje: 

- koszt przelotu z Krakowa do Kutaisi i z Kutaisi do Krakowa wraz z bagażem rejestrowym 20kg 

- transport na miejscu: 

 minibus 

-noclegi: 

 guesthouse w Gudauri,  

 guesthouse w Gergeti 

 hotelik w Tbilisi 

 opłata za nocleg w namiocie koło Meteostancji 

- wyżywienie: 

 śniadania i kolacje w guesthouse w Gergeti i Gudauri 

 suchy prowiant w Tbilisi 

- opiekę przewodników a w czasie trwania akcji górskiej gaz do kuchenek 

- pełne ubezpieczenie w tym ubezpieczenie podczas akcji górskiej zawierające koszt ew. akcji 

ratunkowej  

- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 

Cena nie obejmuje: 

- namiotów - istnieje możliwość wypożyczenia za dodatkową odpłatnością 

- ewentualnego noclegu w Meteo (niepolecane ze względu na warunki) – możliwe za dodatkową opłatą 

- wydatków natury osobistej 

- produktów żywieniowych w dniach biwakowych 
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Ekwipunek: 

Poniżej podstawowa lista rzeczy osobistych, które należy ze sobą zabrać – oczywiście należy ją traktować, 

jako pewną sugestię, którą należy zmodyfikować w zależności od własnych potrzeb. Należy jednak pamiętać, 

że zbyt ciężki plecak może utrudnić a czasami wręcz uniemożliwić osiągniecie celu.  

 paszport lub dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty powrotu 

 namiot – przed samym wyjazdem ustalamy kto zabiera namiot i kto z kim w namiocie nocuje 

 raki 

 czekan 

 uprząż 

 kask 

 dwa zakręcane karabinki 

 dwa prusiki 

 kurtka od wiatru i śniegu 

 spodnie od wiatru i śniegu 

 na Kazbeku najlepsze będą specjalne zimowe buty skórzane lub techniczne (np. Scarpa Mont Blanc 

GTX), mogą być też inne buty dostosowane do zimy. Najlepiej z maksymalnie sztywną podeszwą. 

Mocowania do raków (ranty) nie są niezbędne jeżeli nie posiadamy raków automatycznych. 

 3-4 pary ciepłych skarpet 

 spodnie z polara 

 polar cienki i gruby 

 rękawice zewnętrzne 

 rękawiczki wewnętrzne x 2 

 czapka 

 adidasy 

 okulary lodowcowe (z filtrem UV kl. 400) 

 plecak (ok. 60 l) 

 czołówka + zapasowe baterie  

 śpiwór  

 karimata 

 kijki teleskopowe 

 krem przeciwsłoneczny ( z wysokim filtrem, co najmniej SPV 35) 

 krem ochronny przeciw zimnu 

 kredka ochronna do ust (bez zawartości wody!!!) 

 ew. lekarstwa własne (przepisane przez lekarza) 

 termos 

 kubek do picia 

 sztućce 

 naczynia turystyczne lub menażka - przed wyjazdem ustalimy ich ilość i to kto ma je zabrać 

 maszynka do gotowania - przed wyjazdem ustalimy ich ilość i to kto ma je zabrać 

 
Istnieje możliwość odpłatnego (po cenach preferencyjnych) wypożyczenia sprzętu specjalistycznego – raków, 
czekana, uprzęży itp. oraz namiotów. 


