7 napos kaukázusi síelés Grúziában
Tavaly felkerekedtünk, hogy megint valami újat fedezzünk fel nektek. Megtaláltuk! Itt az idő, hogy most ti is
felfedezzétek. Nekünk óriási élmény volt, így nem kérdés, hogy idén szeretnénk segíteni, hogy ti is eljussatok a
Kaukázusba velünk.
Gudauri Grúzia leghíresebb és legnagyobb síterepe. A grúz fővárostól, Tbiliszitől 120 km-re található a Kaukázusban.
Itt a helikopteres sízést vagy boardozást is kipróbálhatjuk bármikor, amit egy osztrák társaság szervez. A síszezon
decembertől április végéig tart, de jó hó esetén a felső liftek május végéig üzemelnek.
A pályarendszer modern, francia Poma kabinos és osztrák Doppelmayr ülőliftekkel van felszerelve. Összesen egy
kabinos, hat ülős és egy tányéros felvonó áll rendelkezésre, valamint a kezdők több varázsszőnyeg segítségével
ismerkedhetnek az alapokkal. Több fekete, piros és kék pálya közül válogathatunk, és rengeteg off piste lehetőség is
van. Az alsó, kék pálya hóágyúzott, és a kiépített világításnak köszönhetően, esti síelős bulikat is tartanak. A
pályarendszer legmagasabb pontjáról gyönyörű kilátás nyílik körben a Kaukázusra, észak felé a Kazbek 5034 méteres
csúcsa uralja a látképet és megannyi 4000 méteres csúcsban is gyönyörködhetünk.
Több infó: http://sielok.hu/siterep/gudauri/
Sítérkép: http://sielok.hu/images/siterkepek/gudauri.jpg
http://www.gudauri.info/uploads/files/misc/pistemap_1415_2000.jpg
Időjárás: http://sielok.hu/elorejelzes/gudauri/
Időpont:
Helyszín:
Síterep:
Szállás:
Étkezés:
Utazás:
Program:
Opciók:

március 10. - március 18. (7 nap/8 éjszaka*/7 sínap**) (péntek éjszakai indulás, szombat hajnali érkezés)
Gudauri, Grúzia legnagyobb síterepe (Budapesttől 2000 km, de időben közelebb, mint a legtöbb
nagyobb síterep Európában)
Gudauri: 60 km sípálya, 10 sílift (1 db kabinos, 5+1 db ülőszékes, 1 húzólift, 2 varázsszőnyeg),
2000 és 3279 m közötti magasság
hostelben 3-6 fős szobákban, Upper Gudauri – pályaszállás
reggeli és vacsora az első 3 napon, majd étkezés nélkül többi napon (hogy a helyi éttermeket is
kipróbálhassátok), vagy félpanzió rendelhető helyben a további napokra is
repülővel, majd transzferrel (3 óra repülőút, 5 óra mikrobuszos transzfer)
Wizzair-el március 10-én pénteken 23:50-kor indulunk, 18-án szombat 6:50-kor érkezünk Budapestre
7 nap síelés
freeride túra, helikopteres síelés, hótalpazás, egy napos kirándulás a régi és új fővárosban*

*+2 éj utazással telik, **első nap délelőtt érkezünk meg, de a terep bejárása, besíelés miatt 7 napos bérletet veszünk.

Részvételi díj: 320 euró
A díj tartalmazza:
- transzfert a repülőtérről a szállásra, és vissza
- a szállást 6 éjszakára hostel jellegű szálláson 3-6 fős fürdőszobás jól fűtött szobákban (felárért hotelben)
- félpanziót az első 3 napra (szombat vacsora – kedd reggeli), reggelit a transzfer közben
- 7 napos síbérletet
- wifi-t a szálláson (a legtöbb sílift állomásán is ingyenes wifi működik)
- grúziai SIM kártyát, egymás közti ingyenes telefonálásra, és netezésre
- magyar nyelvű idegenvezetést, sífalu és síterep bemutatását, helyszíni segítséget,
- szervezést, előkészítést
A díj nem tartalmazza:
- repülőjegy (kb. 15-30 e Ft)
- csomag és/vagy sportfelszerelés szállítás (10-20 e Ft) (felszerelések közös feladásával olcsóbb lehet)
- biztosítás
- étkezés az utolsó 3 és fél napra
- fakultatív programok (freeride túrák, síoktatás, városlátogatás, paplanernyőzés stb.)
(Minél korábban veszed meg, annál olcsóbb. Érdemes az akciókat kihasználni és Wizzair klubtagságival vásárolni.
December 11-én pl. a teljes hétre 15 e Ft, január 7-én a hosszú hétvégére 16 e Ft-ba került a jegy oda-vissza)
Választható lehetőségek:
- hosszú hétvégés részvétel március 10. - március 14. - 3 nap/4 éjszaka (2 utazással telik)/3 sínap
- félpanzió a további napokra is – egyénileg a szálláson 10 USD/fő/nap
- síbérlet nélkül, vagy kevesebb napos síbérlettel (pl. első és/vagy utolsó nap nélkül 5, vagy 6 napos bérlettel)
- utolsó nap a régi és az új főváros megtekintése (távolsági busszal + taxival)
Hosszú hétvégés részvétel díja: 175 euró/fő (a 4 nappal korábbi külön transzfer a reptérre is benne van az árban.)

Jelentkezni az alábbi linken lehet: https://goo.gl/forms/0AB4l17uImiVMCMS2
Határidő: február 28. Utána a díj +20 euró/fő.
Előleg: 150, illetve 100 euró (teljes hét, illetve hosszú hétvége), amely a jelentkezést követő 5 napon belül fizetendő.
Érdeklődni az albert.treer@gmail.com email címen, vagy a 20/8289688-as számon tudsz.
Indulás előtti tájékoztató, közös csomagegyeztetések: március 3. péntek 18 óra.
Grúziába utazáshoz személyi igazolvány is elegendő, így csak emiatt nem kell útlevelet csináltatni, persze nem árt,
ha van az is.

Hostel szállásunk

További részletek
Síbérlet:
egyedi idény esetén megoldható kevesebb napos bérlettel is a díjkülönbözet levonásával.
Biztosítás:
kedvezményes csoportos biztosítás díja: 15 €/fő. Pályán kívüli síelésre is érvényes, de egyéni felelősségre.
Síoktatás:
Síoktatást igény szerint szervezünk nektek. Szükség esetén akár kezdő, akár haladó tanfolyamot, vagy privát órát,
tematikus workshopot is indítunk a túrán részt vevő két oktató által.
Díja: 25 euró/fő/óra, minden további fő + 10 euró. Csoportos oktatás: 10 euró/fő/óra (min. 4 fő esetén)
Hotel szállás felára
*** Hotel Abu/Alpina - pályaszállás kb.+30 euró/fő/éj (reggelivel a hotelben minden nap)
Vacsora a csapattal együtt a pár percre levő hostelben szombat-hétfőig

***Hotel szállásunk

Freeride túrák:
egy napra általában 2, esetleg 3 túra fér bele. Felvonókkal felmegyünk az egyik csúcsra, majd kisebb csúszást
követően 15 perc-1 óra közötti mászás után 5-10 km-es csúszások következnek. Innen taxival, vagy stoppal jövünk
vissza a síterepre.
1. verzió: hegyi vezető, aki ismeri az útvonalakat, csúszás előtt hóprofilt csinál: kb. 150 euró/csoport/nap Max. 6
fő egy csoportban. Taxi költsége a csapatot terheli.
2. verzió: freeride iskola túravezetője, akik mindet hivatalos utazásszervezőként végzik: 40-60 euró/fő.
Helikopteres sízés:
Fejenként már 150-200 eurótól hozzáférhető a sízés egy új dimenziója. Részletek később.
Esti programok:
lavinaismereti gyakorlat kezdőknek, közös étkezés egyik helyi kitapasztalt étteremben, ismerkedős, társasjátékos est
Másik síterep felfedezése (tervezés alatt)
A bérletek miatt már érkezéskor érdemes eldönteni, de lehet később is csatlakozni, amennyiben indul ilyen csapat. Ez
teljesen önszerveződő, amennyiben sor kerül rá. Ha megyünk, akkor 1, vagy 2 napra megyünk transzfertől időjárástól
függően. Tetnuldi és Bakuriani a kiszemelt helyek, azok aktuális hóhelyzetétől is függ a projekt.

Paplanernyőzés:
Paplanernyőzés kb. 50 €/fő. A Mt. Kudebi 3000 méteres csúcsra mehettek fel felvonóval, ahonnan szinte percenként
indulnak a tandem paplanernyősök. Kb. 10 perces siklás után a Time Out hotel előtti havas területen landoltok síléccel

Csomagszállítás
(a repjeggyel együtt ezt mindenki egyénileg fizeti, de érdemes egyeztetni, kettesével közösen megtölteni 1-1 táskát,
amiket ráér online becsekkolás előtt hozzáadni, amikor már végleges a terv)
Díjak Ft-ban (Wizzair discount club áron / nem club áron vett jegyre)
- nagy kézi poggyász díja: 1700 Ft / 3150 Ft
- 23 kg-os feladott nagy táska (max. 149 X 119 X 171 cm, így ha van max. ilyen méretű táska, akkor kisebb léc
beleférhet) díja: 5200 Ft / 6650 Ft
- 32kg-os nagy feladott táska díja (max. 149 X 119 X 171 cm): 8400 Ft / 9850 Ft
- sportfelszerelés szállítás (pl. gurulós síléctartó táska 2 pár léccel, sícipővel stb.) díja: 9500 Ft / 9500 Ft
Figyelem! Minden csomag (sportfelszerelés is) max. 32 kg lehet. (2 pár léc, vagy 2 snowboard + 2 pár bakancs,
bukók, és pár síruha fér bele ebbe a súlyba általában, így azt ajánljuk, hogy 2 főként egy sportfelszerelést vegyetek)
Egynapos kirándulás Mtskheta-ba és Tbilisi-be
Érdemes az utolsó, vagy egyik kevésbé jó időjárású napon egy kicsit körülnézni Grúziában. Mivel kisebb zártabb
csoportról van szó, a napot hét közben is módosíthatjátok, amíg megvan a minimum létszám. Az utolsó napos
városnézés esetén a résztvevők nem mennek vissza a síterepre, hanem a városból közvetlenül mennek a reptérre,
csomagjuk a transzferbuszban lehet. A bérlet a választásotok alapján vesszük meg. A túra díjáról később adunk infót.
Min. létszám: 6 fő.

Mtskheta a régi főváros

