IRAŃSKA TRIADA
Trzy osoby i trzy wyniosłe szczyty. Dwie dziewczyny i chłopak,
wchodzący na jedne z najwyższym gór Iranu – Demawend
(5610 m), Alam Kuh (4848 m) i Azad Kuh (4355 m). Taki jest
nasz pomysł na wędrówkę w perskim paśmie gór Elbrus.

źródło: en.wikipedia.org

Wysokie góry wznoszące się równolegle do południowego wybrzeża
Morza Kaspijskiego i na północ od Teheranu od dawna rozpalały naszą
wyobraźnię. Teraz zamierzamy spełnić irańskie marzenie, przygotowując
się solidnie zarówno pod względem górskim, jak również kulturowym.

NASZE CELE
Zamierzamy spędzić w Iranie 27 dni (od 8 sierpnia do
3 września bieżącego roku). Z Teheranu udamy się w głąb
najwyższego pasma kraju, w kierunku Marzan Abadu, skąd
rozpoczniemy trekking na Alam Kuh – drugi pod względem
wysokości szczytu Iranu. Następnie zejdziemy w doliny, by
górskimi drogami przedostać się w rejon wioski Varangeh
Rud, skąd ruszymy na kolejny czterotysięcznik – Azad Kuh. Po
takiej aklimatyzacji zmierzymy się z najwyższym szczytem
Iranu i całego Bliskiego Wschodu – pięciotysięcznikiem
pochodzenia wulkanicznego – Demawendem.

Szczyty te (zdobywane drogami normalnymi) nie są bardzo
trudne technicznie, ale logistycznie wymagające. Każdy z nich
oznacza kilkudniowy marsz w palącym słońcu i na znacznej
wysokości. Podczas wędrówki po górach nie będziemy
korzystać z usług przewodników ani jucznych zwierząt.
Pomiędzy masywami przemieszczać się będziemy pieszo,
autostopem lub lokalnymi środkami transportu. Szacujemy,
że sama akcja górska zajmie co najmniej 15 dni. Ewentualny
czas pozostały do powrotu wykorzystamy na zwiedzenie
i udokumentowanie zabytków i miejsc związanych z kulturą
Iranu.

Irańska triada to nie wyzwanie stricte sportowe (choć góry to
wszak wciąż do odkrycia), ale chęć doświadczenia. Ruszając
na włóczęgę po górach Elbrus z odwagą i kulturową
otwartością na to, co przed nami, jesteśmy jednak pewni, że
będzie to przygoda. I że przywieziemy z niej opowieść przez
duże O!

O NASZEJ TRÓJCE

 Jerzy Trzebiński
Jestem
archeologiem,
obecnie
pracuję nad doktoratem. Jedną z
moich pasji jest poznawanie dzikich,
rzadko uczęszczanych szlaków, ze
szczególnym uwzględnieniem gór.
Interesują mnie obce kultury i ich
historia, za równo ta najdawniejsza, jak i całkiem współczesna. Wyjazd do Iranu zamierzam
przygotować głównie od strony pozwalającej jak najlepiej zrozumieć starożytne dzieje tego
wyjątkowego kraju.

 Judyta Rozmus
Mam na imię Judyta, studiuję pielęgniarstwo i
interesuję się po prostu ludźmi  Uważam, że
nie można lepiej spędzić czasu niż z drugim
człowiekiem. Na szlaku, szukając noclegu, pijąc
kawę czy pytając o drogę najlepsze co może
nas spotkać to towarzystwo drugiej osoby. A
takie okoliczności to najlepsza sposobność do
samodoskonalenia się, pokonywania własnych
słabości, stawania się lepszym. Czytając
reportaże, wspomnienia z Iranu spotkałam się
z opiniami, że są tam niezwykle otwarci ludzie.
Wystarczy obrócić się w prawo, w lewo i już po prawej stronie stoi ktoś kto chce pomóc.
Chciałabym zaczerpnąć trochę od tych ludzi otwartości, braku uprzedzeń, a sama podarować
im trochę świata który jest dla nich zakazany. To my żyjemy w kraju który jest wolny,
pozbawiony opresyjnej władzy, tajnej policji, tylu ograniczeń, a nie stać nas na taką
gościnność, czasami zwykły uśmiech. Bardzo chciałabym połączyć moją chęć życia w drodze,
zdobywania coraz większego doświadczenia górskiego, stawiania czoła wyzwaniom z
poznaniem ludzi i kraju tak innego, bogatego kulturowo i historycznie. Marzę o tym żeby
móc z nimi być, mieć możliwość tam być zwłaszcza w towarzystwie przyjaciół 

 Ilona Podlecka

Mam 21 lat i młodość marnotrawię na tak niepraktyczne rzeczy jak góry, wspinaczka,
literatura. W Iranie ja będę odpowiadać za górską stronę przedsięwzięcia, a także za
dokumentację fotograficzną i pisemną. Ostatnio bardziej interesuję się tematyką
bliskowschodnią, czego skutkiem podróże w te rejony (Izrael, Palestyna, Egipt). Studiuję
w Krakowie.

KOSZTORYS
 Najistotniejszym punktem kosztorysu będą środki transportu.
Już samo dotarcie do Teheranu będzie przygodą. Z Krakowa
pociągiem przejedziemy do Przemyśla (22zł x 3os = 66zł);
w Medyce pieszo przekroczymy granicę z Ukrainą i marszrutką
dojedziemy do Lwowa (za 3 osoby około 40 zł), skąd pociągiem
przedostaniemy się do Kijowa (3 os x 135 hrywien, czyli około
63 zł). Z Kijowa samolot do Teheranu to w tym momencie koszt
159 €, czyli za 3 osoby koszt wyniesie w przeliczeniu 2113 zł.
Podsumowując, koszty transportu dla wszystkich to w jedną
stronę 2282 zł, czyli w obie strony: 4564zł.

 Kolejną pozycją – wizy irańskie. 30-dniowa wiza turystyczna
kosztuje 60 € (3os x 266zł = 798zł).
 Permit dla obcokrajowców zdobywających Demawend to kwota
50 $, czyli za osobę 195zł, za 3 – 585zł.
 Na miejscu zamierzamy żyć oszczędnie (noclegi w namiotach
etc.), jednak musimy przygotować się na wydatki takie jak
jedzenie, transport publiczny, hostel w Teheranie, co powinno
zamknąć się w kwocie 1000 zł za osobę, za naszą trójkę – 3000zł

 RAZEM = 8947 zł

