
 

PLAN WYPRAWY 

Cel: TETNULDI 4858 m n.p.m. Góra ta wznosi się w centralnej 

części Wielkiego Kaukazu w Swanetii, regionie Gruzji. 

Wyjazd:  

18 sierpnia 2015 roku godz. 4.45 z Katowic do Kutaisi 

Powrót: 

29 sierpnia 2015 roku godz. 6.40 z Kutaisi do Katowic 

UCZESTNICY: 

Lidia Niklewicz lat 42 

Skrupulatna, wytrwała, zdeterminowana, odważna, 
za pasjonowana. Siedmioletnie doświadczenie            
w Tatrach Polskich, 2014 wejście na Kazbek Gruzja.  

Adam Kowalek  lat 27  

Roztropny, odpowiedzialny, troskliwy, pełen życia, otwarty na ludzi, zakochany w Lidii. 

Dwuletnie doświadczenie w Tatrach Polskich, 2014 wejście na Kazbek Gruzja.                  

Przewodnik Irakli 

                                Jesteśmy parą od kilku lat. Połączył nas niesamowity zbieg 

okoliczności, ponieważ, ja mieszkający w Anglii i ona mieszkająca  w Poznaniu, spotkaliśmy 

się w rodzinnym mieście Ostrowie Wlkp. Z czasem, oboje zapragneliśmy obcować z naturą            

i takim sposobem narodziła się wspólna pasja do pieszych wędrówek po górach. Planując           

i realizując nasze podróżnicze plany uzupełniamy się dzięki naszym odrębnym chrakterom  

i różnicom w doświadczeniach życiowych. Nasza pierwsza wyprawa do Gruzji sprawiła,             

iż zakochaliśmy się bez pamięci w jej krajobrazach. Mija kolejny rok, a my marzymy                    

o powrocie do tego przepięknego kraju. Dlatego też, ujęty nie tylko cudownymi widokami 

ale również miłośicą do mojej wspaniałej kobiety, pragnę stanąć na szczycie tej góry                    

i wyznać jej, że nie tylko cały świat kleczy teraz u jej stóp, ale również ja. Chcę aby nasze 

drogi życiowe złączyły się w jedną, a dalsze eksplorowanie świata i zdobywanie szczytów  

będziemy realizować jako małżeństwo. 



 

plan wyprawy :  

Dzień 1 i 2 

Przylot do Kutaisi, transfer do Mesti, nocleg: Roza Shukviani. Spotkanie  z przewodnikiem, omówienie 

szczegółów wyprawy, organizowanie żywności, sprawdzenie sprzętu. 

Dzień 3 

Przejazd z Mestii do wioski Adishi, nocleg w namiotach. 

Dzień 4 

Przejście do obozu drugiego 

Dzień 5 

Aklimatyzacja 

Dzień 6 

Zdobycie  szczytu (uroczyste zaręczyny)  i powrót  do drugiego obozu 

Dzień 7 i 8 

Dni rezerwowe 

Dzień 9, 10, 11 

Powrót do Mestii, odpoczynek, zwiedzanie Swaneti 

Dzień 12 

Transfer na lotnisko - Kutaisi, lot do Katowic                                                      Przewodnik                         

Irakli 

KOSZTORYS WYPRAWY 

 
L.p. 

 

 
Wyszczególnienie: 

 

 
Kwota: 

1. Lot Katowice- Kutaisi, Kutaisi-Katowice (dwie osoby) 1364,00 
2. Ubezpieczenie (dwie osoby) 1003,19 
3. Żywność (dwie osoby) 1000,00 
4. Transport w Gruzji 520,00 
5. Raki, czekan, uprząż (dwie osoby) 1800,00 
6. Przewodnik i pozostały sprzęt (dwie osoby) 8800,00 
7.  Trzy noclegi (dwie osoby) 240,00 

                                                                                                      RAZEM:                     14727,19 


