Kaukázusi síelés Grúziában

2019. márciusában már 4. alkalommal térünk vissza Grúzia varázslatos hegyei közé.
Így nem csoda, hogy idén is bátran invitálunk Titeket Kelet - Európa legkomolyabb síparadicsomába.
Gudauri az ország leghíresebb és legnagyobb síterepe, mely 120 km-re található a fővárostól, Tbiliszitől.
Ha valami igazán különleges sí élményre vágysz, itt a helyed! Ne csússz le róla!
A pályarendszer modern, francia Poma kabinos és osztrák Doppelmayr ülőliftekkel van felszerelve. A jövőbeni
síbalesetek megelőzése végett komoly energiát fektettek a liftkezelők továbbképzésére, valamint a síterep
biztonságossá tételére. Több fekete, piros és kék pálya közül válogathatunk, és rengeteg off piste lehetőség is van a
környéken. A freeridehoz, a heli síhez, és a paplanernyőzéshez helyi és osztrák cégek biztosítanak kiváló lehetőséget
az extrém sportok szerelmeseinek. Ezen kívül az alsó hóágyúzott, és esténként kivilágított kék pálya biztosít helyet az
éjszakai sí partiknak. A pályarendszer legmagasabb pontjáról gyönyörű kilátás nyílik a Kaukázusra, észak felé pedig
nem csak a Kazbek 5034 méteres csúcsa uralja a látképet, de megannyi 4000 méteres csúcsban is gyönyörködhetünk.
Időpont:


március 11. - március 17. (6 nap / 6 éjszaka / 6 sí nap*) (péntek éjszakai indulás)

március 14. - március 17. (3 nap / 4 éjszaka/ 3 sí nap*) (csütörtök esti indulás)

Helyszín:

Gudauri, Grúzia legnagyobb síterepe (Budapesttől 2000 km, Tbiliszitől csak 120 km)


Síterep:

60 km sípálya, 18 sílift (3 db kabinos, 9 db ülőszékes, több húzólift és varázsszőnyeg),2000-3279 m


Szállás:

pályaszállás****Guaduri Loft wellness szállodában, vagy a szemben lévő hostelben


Étkezés:

reggelivel(félpanzióval is kérhető +15 € / nap felárért)


Utazás:

repülővel és transzferrel(3 óra repülőút, 5 óra mikrobuszos transzfer)


Program:


Pénteken 23:45-kor indulunk Wizzair géppel Kutaisibe, onnan transzferrel a síterepre, 3/ 6 nap (extrém)
sí élmény, fakultatív programokkal, wellness-el fűszerezve, majd 17-én vasárnap 14:00 - kor indulunk
Tbiliszibe, és 18:10-kor érkezünk a MyWay légitársasággal Budapestre.

Fakultatív programok: - freeride túra
- helikopteres síelés
- paplanernyőzés
- kirándulás a régi és az új fővárosba
*nem teljes sínapok, a transzferbusz érkezésétől és indulásától függnek.

Több infó: 
http://sielok.hu/siterep/gudauri/
Sítérkép: 
http://sielok.hu/images/siterkepek/gudauri.jpg
Időjárás: 
http://sielok.hu/elorejelzes/gudauri/

Részvételi díjak:
Hostelben hosszú hétvégére: 240 € / 6 napra: 340 €
Hotelben hosszú hétvégére: 340 € / 6 napra: 490 €
A díj tartalmazza:
- transzfert a repülőtérről a szállásra, és vissza
- szállást 3 / 5 éjszakára választott helyen
- reggelit 3 / 6 napra
- 3 / 6 napos síbérletet
- wifi-t a szálláson (a legtöbb sílift állomásán is ingyenes wifi működik)
- grúziai SIM kártyát, egymás közötti ingyenes telefonálásra, netezésre
- magyar nyelvű idegenvezetést, sífalu és síterep bemutatását, helyszíni segítséget,
- szervezést, előkészítést
A díj nem tartalmazza:
- repülőjegy* (oda-vissza kb.150 €)
- csomag és/vagy sportfelszerelés szállítás (+60€) (felszerelések közös feladásával olcsóbb lehet)
- biztosítás (+ 10€ / 20 €)
- fakultatív programok (freeride túrák, síoktatás, városlátogatás, paplanernyőzés, stb.)
*Minél korábban veszed meg, annál olcsóbb. Érdemes az akciókat kihasználni és Wizzair klubtagságival vásárolni.

Jelentkezés
https://goo.gl/szPp8a
Előleg fizetéssel február 11-ig, utána + 20€.
Előleg: 
200€, amely a jelentkezést követő 5 napon belül fizetendő.
További infók:

info@skijam.huemail címen, vagy a 06 20 266 6698-as számon tudsz.
Jó, ha tudod: 
Grúziába utazáshozszemélyi igazolványis elegendő, így csak emiatt nem kell útlevelet csináltatni,
persze nem árt, ha van az is. Téli időszámítás esetén Grúziában +3 óra az eltérés. Pénzneme: lari, melyet kint tudtok
átváltani € - ból.
A sítábor jog hátterét a Gonza Alpesi Clubutazási iroda (Gonza Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., bejegyzés szám:
U-000533) biztosítja, amivel minden résztvevő utazási szerződést köt. Útlemondási biztosítás köthető, de csak az előleg
befizetése napján.

Hostel pályaszállásunk
A szállodával szemben, közvetlenül a sípálya mellett helyezkedik el. Egy keleti viszonylatban is egyszerű szállás.
Társalgója helyet adhat esti találkozásoknak. Az emeleten nagy étkező, egy „bár”, sítároló, ,síkölcsönző található. A
szállás nagy előnye, hogy közel az éjszakai pálya és a város is, szinte az ajtóig tudunk csúszni. Wifi, jó kilátás, jó fűtés
adottak és a hotelhez is nagyon közel van.

Gudauri Loft Hotel****
A 2018-ban épült 4 csillagos hotel közvetlenül a pálya mellett helyezkedik el. A szállodában étterem, biliárdterem, bár,
panorámaterasz, sítároló, a legfelső emeleten medence, szaunák, jacuzzi található. A büféasztalos reggelinél igen nagy
a választék. A szobák kétágyasak, de pótágyazhatóak. Pótággyal még olcsóbb.

További részletek
Síbérlet:
Egyéni igényre szabva, kevesebb vagy több napos bérlet is kérhető a díjkülönbözet rendezésével.
Biztosítás:
Kedvezményes csoportos biztosítás díja hosszú hétvégés részvételnél: 10€, 6 napos részvétel esetén 20€.
Saját felelősséggel pályán kívüli síelésre is érvényes!
Csomagszállítás:
Az ingyenes kézi poggyászon felül normál nagy csomag feladása helyett érdemes inkább a sportfelszerelés szállítást
választani (pl. gurulós síléctartó táska akár 2 pár léccel, sícipővel stb.)
Díja: 30€ / irány
Minden csomag (a sportfelszerelés is) max. 32 kg lehet. (Kb. 2 pár léc, vagy 2 snowboard + 2 pár bakancs, bukók, és
pár síruha fér bele ebbe a súlyba, így akár ketten is utazhattok egy sífelszereléssel!
A repülőjeggyel 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.
Felszerelésbérlés:
Az árak kb. egységesek, átlagosan napi 12-15 euró a komplett szett bérleti díja.
Síoktatás:
Síoktatást igény szerint tartunk nektek. Kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó, freeride tanfolyamot, privát órát vagy
akár tematikus workshopot is indítunk a túrán részt vevő oktató(k) által. Díja: 25 € / fő / óra, minden további fő + 10 €.
Csoportos oktatás: 10 € / fő / óra (min. 4 fő esetén)
Kedvezmények:
Hotelben pótágy esetén a 3. személy részvételi díja 50, illetve 6 napos turnus estén 100 €- val olcsóbb.
12 év alatti gyerekek számára a részvételi díj 10/15€ -val kedvezőbb hétvégi/ teljes részvétel esetén.
Freeride túrák:
Egy napra 2, max. 3 túra fér bele. Felvonókkal felmegyünk az egyik csúcsra, majd a guide vezetésével egy kisebb
csúszást követően 15 - 60 percnyi mászás után 5-10 km-es csúszások következnek. Innen taxival, vagy stoppal jutunk
vissza a síterepre. A helyi guide díja kb. 150-200 €/csoport/nap (max. 6 fő, vagy 40-60 €/fő + taxi)
Helikopteres sízés:
Fejenként már 150-200 €-tól hozzáférhető a síelés egy új dimenziója. Előjelentkezés szükséges!
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.

Esti programok:
Lavinaismereti gyakorlat kezdőknek, közös étkezés egy helyi étteremben, csapatépítő- és társasjáték est.
Utolsó napos fakultatív kirándulás a két fővárosba:

Érdemes egy kicsit körülnézni Grúziában. Az utolsó napos városnézés esetén a résztvevők reggeli után, egy korábbi
transzferrel nyakukba veszik a két csodavárost. Amíg gyönyörködnek csomagjuk az autóban elfér. Ebéd után innen
irány a reptér.

Mtskheta, a régi főváros

Tbilisi, az új főváros

