
 
A tájékoztató utoljára módosítva: 2015. szeptember 9. 

 

 Indulás: Gyülekezés 2016. augusztus 15-én, hétfőn a Liszt Ferenc repülőtér 2-es termináljában a W6 2247-es WizzAir járat 

csomagfeladó pultjánál 22:00-ig. 

A repülő 23:55-kor indul Grúzia, Kutaisi repülőterére. A Check-in közösen lesz intézve, majd körbe lesz küldve egyéni 

nyomtatásra! 

 Érkezés: 2016. augusztus 23-án 6:40-re Budapestre. 

 Költségek: (1 GEL = 123 HUF; 1 EUR = 2,5 GEL, 2015. június 1.) 

Jelentkezéskor, indulás előtt felmerülő 

költség, amiket a közös költség nem 

tartalmaz: 

 Repülőjegy: 5 000 Ft-tól (A jelentkezés napjától figyelve megpróbáljuk a 

legkedvezőbb áron megvenni, ezután kell fizetni a megvett repülőjegy árát. Ha 

időben, jó előre jelentkezel, akkor remélhetőleg olcsón meg tudjuk venni.) 

 Repülőn poggyászdíj: 9 000 Ft (két emberenként 1 feladott poggyászt számolunk) 

Kinti közös költség: 
 120 GEL (3 belföldi buszköltség. Ezt mindenki megérkezéskor a reptéren EUR-ról 

átváltja GEL-ra, és befizeti a közösbe.) 

Az út alatt felmerülő költségek, amiket 

a közös költség nem tartalmaz: 

 Étkezés: Ha beülsz egy kávéra, üdítőre, vagy egy-egy nap vacsorára, akkor ezekre az 

alkalmakra váltsál egyénileg GEL-t megérkezéskor a reptéren. 

 Pakolás: A pakolásnál figyelj, hogy csak 1 db kis kézipoggyászod lehet! (mérete: 42 x 32 x 25 cm, egy iskolatáska méret). A 

kézipoggyásznak be kell férnie az utas előtti ülés alá. Ami a kézipoggyászba mindenképp bekerüljön: útlevél, diákigazolvány, 

kinyomtatott beszállókártya, biztosítás, pénz, bankkártya, fényképezőgép, kis törülköző, tisztasági (fogkefe, mini fogkrém), esőkabát, 

fejlámpa, gyógyszerek, telefontöltő, papír zsebkendő, WC papír, kézfertőtlenítő gél. A kézipoggyászba összesen 1 liter folyadék 

vihető fel egyenként max. 100 ml-es kiszerelésben, de nem egyben! 

- Rajtad legyen: pulóver, hosszúnadrág, meleg kabát, bakancs vagy túracipő (hidegre és esőre is kell számítani). Meleg cuccokat 

már a repülőn le lehet venni és be lehet rakni a táskába. 

Lesz két emberenként egy közösen feladott poggyász, amibe minden más belefér, amit nem tudsz a kézipoggyászba rakni. Ide 

jön a hálózsák, izolír, 2 főnek 1 db sátor, bicska, főzőfej, fém bögre, kanál, váltócipő, pólók, zoknik, alsónadrágok, rövidnadrág és a 

kaja (ez külön részletezve). Jelentkezés után összepárosítunk benneteket, ezután megbeszélitek, ki hozza a hátizsákot, ki mit hoz bele, 

hogy beférjetek. 

 Étkezés: Az étkezés teljes mértékben önellátó. Az étkezés 80 %-át ki tudod vinni a feladott poggyászban. Estére lehet hozni zacskós 

tésztákat, leveseket, melegítős konzervet. Napközbenre jól jöhet a mazsola, csoki, műzli, keksz. Reggelre és ebédre pedig a különféle 

szeletelt szalámik, kolbász stb. Friss kenyeret szinte mindegyik nagyobb faluban tudunk venni, az ottani kenyér sokkal finomabb, 

mint az itthoni ! Palackozott vizet is tudunk venni a falvakban, de lesznek források is, ahol utántölthetjük kulacsunkat. Legalább 

egy étkezés erejéig érdemes kipróbálni a helyi specialitásokat pl.: khacsapurit, khinkalit stb. A falvakban van kávézó és bisztró, 

Mestiában van vendéglő is. 

 Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél! 

 Jelentkezni 2015. augusztus 15-ig lehet Fejes Istvánnál e-mailben (fejesistvanofm@gmail.com) a pontos (útlevélben szereplő) 

név megadásával! 



Tervezett program: 
 

Augusztus 15.: Indulás Budapestről 23:55-kor, az 

éjszakát a repülőn utazással töltjük. 

Augusztus 16.: Hajnali 5:00-kor érkezünk meg Grúzia, 

Kutaisi nemzetközi repülőterére. A megérkezés után 

beszállunk a repülőtéren várakozó buszunkba és innen 

kb. még 4 órás buszozás következik a Kaukázus szívéig, 

Mestia-ig. Kb. 10 óra körül érkezünk Mestia-ba. Itt rövid 

pihenő után helyi kisbuszra szállunk és meg sem állunk 

a 42 km-re lévő Ushguli-ig. Kb. dél körül érkezünk 

Ushguli-ba. A megérkezés után egy fél napos túrára 

indulunk az Enguri folyó völgyében felfelé. Körülöttünk 

3-4000 m-es hegyek, előttünk a hófödte Shkhara 5203-

as csúcsa. Az út a folyó völgyében egyáltalán nem 

technikás, egy földút vezet a sátorozó helyig. A sátorozó 

helyre érve lepakoljuk cuccunkat és az időtől, a 

fáradságtól függően a Shkhara-gleccser végmorénájánál 

található kilátóponthoz megyünk. A kilátótól visszatérve 

a sátorozó helyen töltjük az éjszakát saját sátrainkban. 

Augusztus 17.: Reggel visszaereszkedünk Ushguli-ba, ahol pihenésképpen betérhetünk egy kávéra a falu egyetlen bisztrójába. 

Megpróbáljuk a bisztróban hagyni a csomagjainkat, hogy könnyebben vághassunk neki a falu felett elhelyezkedő 2980 m-es csúcs 

meghódításához. Az út meredeken emelkedik felfelé, de ez sem technikás, nincs fa és egyéb akadály. Kb. 2 óra felfelé menettel érjük el a 

csúcsot, ahol gyönyörű körpanorámában lesz részünk: előttünk a Maphkrani, bal oldalt pedig a Gvibari 3000 m feletti csúcsai. A már 

megismert úton ereszkedünk vissza Ushguli-ba. Miután felvettük csomagjainkat elindulunk az Ushguli-t Mestia-val összekötő makadám 

úton. 9 km-t kell ezen a földúton megtenni a bájos Iprari településig. Itt a falu határában Khalde felé vezető úton felverjük sátrainkat. 

Augusztus 18.: Reggeli után elindulunk Khalde-ba. A Szent György templomnál utunk turistaösvénnyé válik, de követi a Khaldechala 

folyó völgyét. Egy ponton emelkedni kezdünk egészen a Chkhutnieri-hágóig. A 2722 m-es hágón, ha jó idő van, akkor kisétálhatunk a 

3036 m-es Chkhunderi csúcsig, ahol szép körpanorámában lehet részünk: alattunk az Enguri folyó völgye, hátunk mögött a Jangitau 

5059-es csúcsa. A csúcsról visszamegyünk a hágóig, majd leereszkedünk az Istenanya kápolnát érintve Adishi-faluba. A faluban rövid 

pihenő után újból felfelé megyünk, egészen mai napunk szálláshelyéig az Ughviri-hágón található sátorozó helyig, amely 1923 m-en 

található. 

Augusztus 19.: Reggeli után leereszkedünk Zhabeshi 

faluba. Remélhetőleg sikerül lerakni csomagunkat a 

faluban. Innen elindulunk a Tviberi folyó völgyében 

egészen a Tviberi-gleccser végmorénájánál található 

kilátópontig. A kilátó kb. 2400 m-en található. 

Körülöttünk itt is 3-4000 m-es hegyek: egyik oldalt a 

Seri-gleccser, másik oldalt pedig a Dzinali-gleccser lesz 

látható. A kilátótól a megismert úton ereszkedünk vissza 

Zhabeshi faluba. A falu után a Mulkhura folyó partján 

sátrazunk. 

Augusztus 20.: Reggel az időtől és az erőnléttől 

függően két program közül lehet választani. Ha fáradtak 

vagyunk, akkor besétálunk Mestia-ba (kb. 9 km, 2-3 óra) 

és a nap hátralevő részét pihenéssel töltjük. De vissza is 

mehetünk az Ughviri-hágóra, ahol a hágó túloldalán 

leereszkedhetünk Tsvirmi faluba, majd onnan 

átmehetünk Leli-be, Leli-ből pedig dózer úton Mestia-ba 

kanyarodhatunk a Mentashi hegyet megkerülve. Ekkor 

késő délután érünk Mestia-ba. Mindenképp kora este 

Mestia-t el kell hagyni és a közeli Nesguni falu szélén 

kell sátrazni, másnapi túránk kiinduló pontjánál. 

Augusztus 21.: Reggel elindulunk felfelé egészen a 

Guli-hágóig, ami 2953 m-en található. Innen már 

ereszkedünk a Becho-völgybe, ami kicsit más, mint a 

forgalmas Mestia, eldugott kis szórványfalvak jellemzik 

a hatalmas völgyet. Sátrazni Mazeri falu határában 

fogunk. 

Augusztus 22.: Reggeli után levezetésképpen 

felsétálunk a híres Ushba-gleccser aljába. Az Ushba-

gleccser a Kis- és a Nagy-Ushba csúcsok alatt található. 

Lefelé menet megtekintjük a Becho-vízesést, 

visszaereszkedünk Mazeri-be, majd kisétálunk (kb. 6 

km) a Doli-ban található buszmegállónkig, ahol buszunk 

vár minket. A késő délutáni órákban, buszra szállunk és 

innen kb. 4 órás buszozás után érkezünk meg Kutaisi 

repülőterére. 

Augusztus 23.: Reggel 5:30-kor indulás Kutaisi-ből, 

érkezés 6:40-re Budapestre. 
 


