ZIMOWE SZALEŃSTWO
Wyjazd zimowy to nie tylko przeludnione europejskie kurorty, zatłoczone stoki, czy też
miejscowo ci znane jedynie z drożyzny i nudy nielicznych atrakcji. W Gruzji można wybra taką
aktywno na jaką tylko ma się ochotę, a czekają
stoki narciarskie i ponad 50 km tras zjazdowych o wszelkich stopniach trudno ci, wyprawy
g rskie, lecznicze termy, czy też g ralskie kuligi i ogniska. Dla żądnych wyzwa organizujemy catski, freeride, wyprawy terenowe 4x4, skutery nieżne, wspinaczki g rskie czy też lot paralotnią
w r d majestatycznych g r Kaukazu . Wieczorem po dniu pełnym wraże odetchną można przy
biesiadnej suprze, podczas kt rej nasi go cie mają możliwo zazna prawdziwej gruzi skiej
go cinno ci. Zima z Wariatami - to zdecydowanie dobry wyb r.
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Zimowe szale stwo na stokach
MESTII
Region Swanetii pozwala rozkoszowa się zdumiewającym pięknem dziewiczych g r Wysokiego Kaukazu.
Wielowiekowa historia swa skich osad oraz unikalna architektura nadaje okolicy niezwykłego klimatu.
Dostępne są dwa gł wne wyciągi narciarskie, pierwszy zlokalizowany w Mestii, drugi za na stokach szczytu
Tetlundi. Trasy dostosowane są do umiejętno ci rednio-do wiadczonych i do wiadczonych użytkownik w.
Zakwaterowanie w zr żnicowanym standardzie oferuje niadania oraz obiadokolacje, w zależno ci od wyboru
naszych go ci – w Mestii lub na zboczach Tetlundi. Swanetia charakteryzuje się ponadto wyjątkową kuchnią
g ralską, obfitującą w tradycyjne potrawy i niezwykłe smaki. Pobyt w tym regionie będzie niezapomnianą
przygodą dla pasjonat w odkrywania nieznanego.

Zimowe szale stwo na stokach
GUDAURI
Region Kazbegi położony przy malowniczej Gruzi skiej Drogi Wojennej dysponuje najbardziej
rozwiniętą infrastrukturą zimową w całej Gruzji. Rozbudowujący się w szybkim tempie o rodek w
Gudauri zapewnia blisko 50km tras zjazdowych o zr żnicowanym stopniu trudno ci. Stacja ko cowa
gł wnego wyciągu znajduje się na wysoko ci powyżej 3000m. n.p.m. – jest wymarzonym miejscem dla
do wiadczonych pasjonat w „freeride’ w”. Baza noclegowa oferuje zakwaterowanie w pełnym zakresie
standard w, wyżywienie w postaci obfitych niada i obiadokolacji. Dodatkowo region obfituje w ciekawe
atrakcje turystyczne oraz możliwo organizacji warsztat w kulinarnych. Piękno okolicznych g r
Wysokiego Kaukazu zachwyci każdego miło nika zimowych szale stw.
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