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04 - 12 Αυγούστου 2013 

 

Πεζοπορικό- Ορειβατικό- πολιτιστικό ταξίδι 

στην Γεωργία με ανάβαση στην κορυφή 
Kazbek στα 5.047μ.  

 

Για την αντιμετώπιση του υψομέτρου και τις 
πολύωρες πεζοπορίες,απαιτείται καλή φυσική 
κατάσταση, καθώς και εξοικείωση με τη χρήση 

ορειβατικού εξοπλισμού &  με διαμονή σε 
καταφύγια.  

ΚΟΣΤΟΣ :  
Ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 1.395,00 € 

     Διαφορά μονοκλίνου 160,00 € 
 

1η προκαταβολή 200,00 € μέχρι 20/04/2013 
2η προκαταβολή 300,00 € μέχρι 20/05/2013 

3η προκαταβολή 400,00 € μέχρι 20/06/2013 
Εξόφληση μέχρι 15/07/2012 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Aegean 
airlines Αθήνα-Tbilisi-Αθήνα 

- Όλες οι οδικές μεταφορές όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα 

- 2 διανυκτερεύσεις στο Tbilisi και 2 στο χωριό 
Kasbegi σε δίκλινα δωμάτια. 

- 3 διανυκτερεύσεις στο καταφύγιο Betlemi 
- 7 πρωϊνά, 4 γεύματα & 7 δείπνα 

- Τοπικοί οδηγοί βουνού, porters (Βαστάζοι) και 
μάγειρας στο καταφύγιο 

- Αγγλόφωνας τοπικός συνεργάτης, ξεναγός & 
Ελληνόφωνας αρχηγός της εκδρομής 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Φόροι αεροδρομίων και προσαυξήσεις καυσίμων 
75,00 € (αφορά σημερινό ποσό - μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης, εάν μειωθούν από την 

αεροπορική εταιρεία, θα επιστραφεί η διαφορά)  
- Φιλοδωρήματα (15 € ανά άτομο-δίνονται επί τόπου 

από τους ίδιους τους συμμετέχοντες) και ότι δεν 
αναφέρεται στην κατηγορία "τι περιλαμβάνεται" 

 
Αρχηγός αποστολής : Λουκάς Πρατίλας (Β.εκπαιδευτής Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας & Αναρρίχησης) 

 
 

04 Αυγούστου 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος στις 22:00, επιβίβαση και 
αναχώρηση στις 00:25 με Aegean Airlines για Tbilisi, την πρωτεύουσα της 
Γεωργίας   

05 Αυγούστου 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Tbilisi στις 04:20, συνάντηση με τον τοπικό μας 
αντιπρόσωπο, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το χωριό Kasbegi 
απ΄όπου θα ξεκινήσουμε την ορειβατική εξόρμηση. 
Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση – Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο (Δείπνο)  
06 Αυγούστου 
Μεταφορά οδικώς μέχρι την βάση του βουνού και πεζοπορία μέχρι τον παλιό 
μετεορολογικό σταθμό όπου βρίσκεται το καταφύγιο Betlemi, στα 3.670μ. Ο 
βασικός εξοπλισμός θα μεταφερθεί εκεί με μουλάρια και porters. Σύνολο 6-8 
ώρες 
Ξεκούραση και διανυκτέρευση στο καταφύγιο (Πρωϊνό-Γεύμα σε πακέτο-
Δείπνο)  
07 Αυγούστου 
Ημέρα εγκλιματισμού στο μεγάλο υψόμετρο. Χωρίς πίεση χρόνου θα 
φτάσουμε πεζοπορικά μέχρι τα 4.200μ στην κορυφή Ortsveri όπου θα γίνουν 
και μαθήματα τεχνικής ανάβασης. Επιστροφή στο καταφύγιο, ξεκούραση και 
διανυκτέρευση. 
Σύνολο 3-3,5 ώρες (Πρωϊνό-Γεύμα σε πακέτο-Δείπνο) 
08 Αυγούστου 
Ημέρα κορυφής. Αναχώρηση πολύ νωρίς «τραβερσάροντας» τη βάση της 
κορυφής και μέσω παγετώνα θα φτάσουμε στα 4.200μ. στο οροπέδιο Maili. 
Από εκεί ερχίζει η κυρίως ανάβαση με κλίσεις 20-25 μοίρες μέχρι τα 4.900μ. 
Τα τελευταία 150 μέτρα η κλίση αυξάνεται στις 35-40 μοίρες και ... φτάσαμε 
στην κορυφή! Σύνολο 7-9 ώρες. Επιστροφή από την ίδια διαδρομή σε 3-5 
ώρες. Διανυκτέρευση. 
(Πρωϊνό-Γεύμα σε πακέτο-Δείπνο)   
09 Αυγούστου 
Αναχώρηση το πρωί για την επιστροφή μας στο χωριό kasbegi όπου και 
τελειώνει το ορειβατικό σκέλος της αποστολής. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
ξεκούραση και διανυκτέρευση. Σύνολο 4-5 ώρες. (Πρωϊνό-Γεύμα σε πακέτο-
Δείπνο) 
Σε περίπτωση κακοκαιρίας της προηγούμενης ημέρας, αυτή η ημέρα έχει 
κρατηθεί για μία 2η προσπάθεια.  
10 Αυγούστου 
Επιστροφή στην πρωτεύουσα Tbilisi ακολουθώντας διαδρομή με πολιτιστικό 
ενδιαφέρον. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, gala δείπνο σε παραδοσιακό 
εστιατόριο, διανυκτέρευση. (Πρωϊνό-Δείπνο)    
11 Αυγούστου 
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για μία περιήγηση της πόλης με τον τοπικό ξεναγό. 
Ελεύθερος προσωπικός χρόνος για γνωριμία με τις διάφορες γωνιές της 
πόλης. Διανυκτέρευση. (Πρωϊνό-Δείπνο) 
12 Αυγούστου 
Πολύ νωρίς το πρωί (03:00) αναχώρηση για το αεροδρόμιο και αναχώρηση 
στις 05:15 για Αθήνα με πτήση της Aegean airlines. Άφιξη στην Αθήνα στις 
07:15. 
Τέλος ταξιδιού.  

   


