GRUZJA-SWANETIA – TREKKING Z MICHAŁEM NOWAKIEM – wrzesień 2021
Swanetia to niezwykła kraina usytuowana na południowych stokach Kaukazu Wielkiego. To miejsce niemal natychmiast
urzeka i oczarowuje wędrowca. Wspaniała, bujna przyroda, soczyście zielone doliny znad których wyłaniają się strzeliste
lodowo-skalne szczyty. Kraina kamiennych wież obronnych, znajdujących się niemal w każdej wiosce. Gdyby twórcy
„Hobbita” wiedzieli o tym niemal bajkowym regionie, nakręcili by go właśnie tu.
Będziemy wędrować przez niemal całą górną Swanetię. Trasa wiedzie przez nietrudne technicznie, a najpiękniejsze
widokowo przełęcze. Zobaczymy najwyższe pięciotysięczniki głównego pasma Kaukazu Wielkiego, a także największe
lodowce. Najpiękniejsze z nich to Uszba (zwana Matternhornem Kaukazu) i Tetnuldi – szczyty wyjątkowej urody. Te
dwie góry najświętsze dla Swanów, będą nam niemal cały czas towarzyszyć podczas wędrówki. Swanetia od wieków
była trudno dostępna i dzięki temu jest fascynująca pod wieloma względami.
Przyroda Swanetii jest piękna i urzekająco bujna – znajdziemy tam wiele endemicznych gatunków roślin i zwierząt.
Zetkniemy się też z niezwykłą kulturą ludzi gór, powstałą na skutek wielowiekowej naturalnej izolacji. Odwiedzimy
bardzo stare kamienne cerkwie (X-XIV w). Podziwiać będziemy system świetnie zachowanych kamiennych wież
obronnych. W Uszguli (miejscowość skansen na liście światowego dziedzictwa UNESCO) i Mestii będziemy oglądać
unikatowe dzieła sztuki wczesnych chrześcijan. Skosztujemy specjałów lokalnej kuchni – chaczapuri, gubdari czy pyszny
ser sulguni – obowiązkowo przyprawione specjalną swańską solą. Podczas posiłków będziemy mieli okazję wznosić
toasty czaczą – pełnym mocy, tradycyjnym napojem kaukaskich górali.
Mieszkańcy Swanetii to lud dumny, hardy i przekorny. Swani przez wieki żyli w wysokich górach o bardzo surowym i
nieprzyjaznym klimacie. Taka też jest ich natura i charakter. Specyficzny sposób bycia, wygląd a nawet mowa (dialekt
Svanuri) powodują, że są oni obiektem wielu anegdot, podobnie jak w Polsce podhalańscy górale. To wyjątkowy naród,
nawet w lecie do zbierania siana lub drewna używają … drewnianych sani, nierzadko ciągniętych po asfalcie. Swani są
jednak przede wszystkim bardzo otwarci, gościnni i serdeczni czego z pewnością doświadczymy.
Trekking jest przeznaczony dla osób z dobrą kondycją fizyczną. Często będziemy pokonywać wysokie przełęcze (ale
zwykle bez lodu czy śniegu) o sporych przewyższeniach. Dlatego prosimy o rzetelne przygotowanie się kondycyjnie
do wyprawy. Kiedy będziemy cieszyć nasze oczy widokami, gruziński przewodnik będzie przewozić nasze bagaże na
miejsca kwaterowania.
Nocować będziemy na kwaterach prywatnych, w domach mieszkańców. Typowe dla Swanetii guesthous’y są skromne
lecz wygodne, o standardzie naszych schronisk górskich. Mamy zapewniony gorący prysznic, czystą pościel i czasem
dostęp do pralki automatycznej (za małą dopłatą). Pokoje wieloosobowe (rzadko 2-osobowe), ponieważ tak tradycyjnie
budowano domy w górach. Toalety mogą być na zewnątrz budynku, tzw. “wygódki”.
PROGRAM (pilotem i przewodnikiem będzie Michał Nowak)
Dzień 1. Przelot z Warszawy do Tbilisi. Nocleg w hotelu, obok centrum starego miasta.
Dzień 2. Tbilisi. Rano spacer po starym mieście i zwiedzanie dawnej stolicy Gruzji - Mcchety. Wizyta w centrum
duchowym – katedrze Sweti Cchoweli (w 1994 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO) oraz
imponująco usytuowanym monastyrze Dżwari. Kolacja w restauracji w pobliżu Mcchety. Nocleg w hotelu w Tbilisi.
Dzień 3. Tbilisi – Mestia. Wczesnym rankiem ruszamy do Mestii – głównego miasta Swanetii. Czas przejazdu ok. 10 h
(420 km). Po zakwaterowaniu w tradycyjnym swanskim domu, odpoczynek i spacer po centrum. W zależności od
wolnego czasu wejście na przydomową wieżę obronną. Obiadokolacja i nocleg w kwaterach.
Dzień 4. Mestia – Bagdvanari. Rano przejazd do wioski Etseri (1450 m) – ok. 30 min. Przejście do wsi Bagdvanari
(1590 m) przez przełęcz Baki (2460 m), z której będziemy podziwiać monumentalne otoczenie doliny rzeki Dolry oraz
masywy gór Uszby i Layli. Nocleg w kwaterach. Dystans: 20,5 km. Czas przejścia: 8 h.
Dzień 5. Dolina rzeki Dolry. Tego dnia przejdziemy doliną rzeki Dolry, aby podziwiać potężny wodospad, który tworzy
woda wypływająca z wnętrza lodowca najsłynniejszej góry Swanetii – Uszby. Powrót tą samą ścieżką. Dystans: 15 km.
Czas przejścia: 6-8 h.
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Dzień 6. Bagdvanari – przełęcz Guli – Mestia. Przejście do Mestii (1420 m) przez Guli (2960 m). Z przełęczy będziemy
podziwiać urwiste, skalne zerwy rogatej Uszby (4700 m) oraz rozłożystego, śnieżnego Tetnuldi (4860 m). Jeśli dopisze
pogoda i starczy sił podejście do urokliwych jeziorek Koruldi (ok. 3000 m). Nocleg w kwaterach. Dystans 19,5 km. Czas
przejścia: 8-10 h.
Dzień 7. Zhabeshi – Adishi. Przejazd do Zhabeshi (1690 m/30 min) i przejście do niesamowitej, starej wioski Adishi
(2030 m). Po drodze widoki na olbrzymią dolinę rzeki Inguri i okoliczne lodowe szczyty. Przy dobrej pogodzie wejście
na punkt widokowy na wysokość ok. 2900 m. Dystans dłuższego wariantu – 19 km. Czas przejścia: 8 h.
Dzień 8. Adishi – przełęcz Chkhunderi – Khalde. Wędrówka do Khala (1890 m) przez przełęcz Chkhunderi (2720 m).
Po drodze zwiedzimy lokalną cerkiew św. Jerzego. Będziemy podziwiać gigantyczny lodowiec Lardaadi, wspaniałą grań
Tetnuldi i jego lodowych sąsiadów. Tego dnia przekraczamy potok Adishischala. Wynajmiemy konia, który pomoże nam
przedostać się na drugi brzeg. Nocleg w kwaterach. Dystans 18,5 km. Czas przejścia ok. 8 h.
Dzień 9. Uszguli i okolice. Rano przejazd samochodem do wioski Uszguli (2200 m) ok. 40 min. Jest to miejsce zupełnie
wyjątkowe, umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Miejscowość niemal wyjęta ze średniowiecznej
baśni, wciąż zamieszkana – skansen u podnóża najwyższego szczytu Gruzji Szchary (5193 m). To piąty pod względem
wysokości szczyt Europy i trzeci w paśmie Kaukazu, a także największa ściana skalno-lodowa w regionie – 1500 m.
Różnica pomiędzy poziomem wioski Uszguli, a szczytem Szchary to niemal 3000 m w pionie!
W zależności od pogody zrobimy wycieczkę pod lodowiec Szchary lub na szczyt Lamalialesgori - 2980 m, który
jednocześnie jest punktem widokowym na monumentalny mur Bezengi (ok. 6 h). Resztę dnia poświęcimy na
delektowanie się atmosferą tego niezwykłego miejsca. Opcjonalnie wizyta w ciekawym muzeum etnograficznym,
znajdującym się w jednej z baszt obronnych oraz cerkwi Lamaria. Nocleg w kwaterach.
Dzień 10. Uszguli – przełęcz Latpari – Chvelpi. Przemarsz do Chvelpi (1100 m) w dolnej Swanetii. Wyruszamy
wcześnie rano. To najtrudniejszy i jednocześnie najpiękniejszy widokowo odcinek treku. Trasa nie jest trudna
technicznie, jednak o sporych przewyższeniach. Naszym oczom ukaże się przysłowiowe „morze gór” – cudnej urody
szczyty głównej grani Kaukazu Wielkiego, a także cała ściana Szchary i legendarny mur Bezengi. Po drodze - trzy
jeziorka “zawieszone” na grani masywu. Wspinamy się na przełęcz Latpari (2800 m). Jednak najwyższy punkt trasy to
2900 m. Wspaniałe widoki z pewnością wynagrodzą trudy marszu. Długość trasy: 23 km. Czas wędrówki: 10-12 h.
Dzień 11. Tbilisi. Powrót do stolicy Gruzji. Czas przejazdu ok. 10–12 h. Po drodze możliwość zwiedzania pięknej jaskini
Prometeusza, zlokalizowanej w okolicach Kutaisi. W Tbilisi spacer po mieście i ostatnie zakupy. Dla chętnych wieczorna
wizyta w łaźni miejskiej Abanotumani. Uroczysta kolacja. Nocleg w hotelu.
Dzień 12. Transfer na lotnisko i wylot z Tbilisi.
UWAGA! W przypadku złej pogody możliwość zmian w programie.
Opcjonalnie możemy zrobić jeden dzień więcej - np. na odpoczynek w Uszguli.
ORIENTACYJNA CENA (*) dla grupy liczącej:
1) 6 uczestników: 1100-1300 zł + koszty trekkingu w przeliczeniu z lari na złotówki - 3600 zł
2) 8 uczestników: 1100-1300 zł + 3300 zł
3) 10 uczestników: 1100-1300 zł + 3100 zł
4) 12 uczestników: 1100-1300 zł + 3000 zł
5) 14 uczestników: 1100-1300 zł + 2900 zł
Cena zawiera m.in. przelot Warszawa-Tbilisi-Warszawa z bagażem podręcznym 8 kg (dopłata do rejestrowanego 23 kg ok.
200 zł – sugerujemy zakup jednego na dwie osoby), ubezpieczenie biletów lotniczych od przypadków losowych
uniemożliwiających odbycie podróży, obsługę obejmującą m.in. logistykę wyprawy, przygotowanie i realizację, opłatę
rezerwacyjną, transfery: z lotniska do hostelu w Tbilisi i z powrotem; Tbilisi – Mestia; Chvelpi – Tbilisi, transport w trakcie
zwiedzania dawnej stolicy Gruzji Mcchety i klasztoru Jvari, transfer samochodem bagaży niepotrzebnych w trakcie
wędrówki na miejsce noclegu – wędrujemy “na lekko”, noclegi w hotelu *** w Tbilisi i w komfortowych kwaterach w
górach, posiłki – dwa dziennie: śniadanie i obiadokolacja, opiekę doświadczonego polskiego lidera (Michał Nowak), opiekę
lokalnego przewodnika – kierowcy, ubezpieczenie specjalistyczne KL i NNW.
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(*) może ulec zmianie w przypadku wzrostu: cen biletów lotniczych i opłat za bagaże rejestrowane, kursu walut, kosztów
transportu i zakwaterowania, opłat urzędowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, podatków lub opłat
lotniskowych oraz innych.
HARMONOGRAM WPŁAT:
- 1200 zł niezwłocznie po odesłaniu formularza zgłoszeniowego Gruzja 2021 – trekking
- 1500 zł do 31 marca 2021
- pozostała kwota złotówkowa do 31 lipca 2021
KONTO DO WPŁAT:
Klub Sportowy Polskie Himalaje ul. Pleszowska 7/2, 31-228 KRAKÓW
BSR 92 8589 0006 0000 0031 9388 0001
tytuł wpłaty: GRUZJA 2021 – trekking imię i nazwisko uczestnika (proszę nie wpisywać innych określeń)
REZYGNACJE i ZWROTY (wymagane jest przesłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w wyjeździe):
- do czasu zakupienia przez klub biletów lotniczych, zwrot wpłaconych środków będzie pomniejszony o opłatę
rezerwacyjną w wysokości 200 zł,
- po zakupieniu biletów lotniczych uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o opłatę rezerwacyjną
(200 zł) oraz wszystkie koszty udokumentowane i poniesione przez stronę organizującą wyjazd.
Uczestnik może jednak odzyskać równowartość kosztu biletu lotniczego na warunkach zakupionej przez klub polisy od
konieczności rezygnacji (przypadek losowy). Uczestnik ubiega się o taki zwrot indywidualnie wypełniając formularz online na stronie ubezpieczyciela i załączając do wniosku otrzymane od nas wymagane dokumenty.

Michał „Misza” Nowak
Lider wyjazdów do Gruzji, pilot wycieczek. Prowadził trekkingi i ekspedycje w Alpach, Andach, Kaukazie i Himalajach (był
m.in. jednym z kierowników grup Polskie Himalaje 2018). Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Sam siebie określa mianem Beduina, gdyż najlepiej czuje się gdy jest w drodze. Jego pasje związane są z ruchem,
ponieważ ciężko mu usiedzieć spokojnie w jednym miejscu. W swoim życiu nurkował, wspinał się, biegał maratony,
eksplorował tatrzańskie jaskinie. W wolnych chwilach fotografuje, jeździ konno, ćwiczy jogę i marzy o lataniu. Najbardziej
lubi po prostu być w górach. Okazjonalnie nurkuje na ulubionej rafie koralowej Morza Czerwonego.
Wielką jego miłością jest Gruzja, której górskie zakamarki penetruje od lat. Gruzja stała się jego drugim domem, a ulubiona
potrawa to czacza po swańsku.
„Kaukaz to niezwykłe góry o wielu obliczach. Surowe i strzeliste lodowe szczyty Swanetii kontrastują z łagodnie
pofalowanymi zielonymi stokami Tuszetii i Chewsuretii. Można tam znaleźć wszystko to, czego szukamy, udając się na
górskie wędrówki: radość, spokój umysłu, wolność, przestrzeń, poczucie wewnętrznej harmonii… Spotkania z lokalną
ludnością i pasterzami – twardymi ludźmi gór, którzy mimo skromnego i niełatwego życia zachowali niezwykłą pogodę
ducha, są ogromną inspiracją do tego, aby cenić w życiu to, co naprawdę ważne i cieszyć się tym, co mamy” – podkreśla
Michał.

_______________________________________________________________________________________
KLUB SPORTOWY POLSKIE HIMALAJE
NIP 945 215 05 30
31-228 KRAKÓW, ul. Pleszowska 7/2
REGON 121360472
Tel. 784 400 502; 730 777 045
www.polskiehimalaje.pl
polskiehimalaje@tlen.pl
www.facebook.com/PolskieHimalaje/

