
Problemy z ilością śniegu występują obecnie 

powszechnie na całym świecie i otwarcie sezonu 

przebiega najczęściej w niezbyt komfortowych 

warunkach w Alpach, natomiast góry Kaukazu z 

powodzeniem oferują długi sezon narciarski na 

śniegu naturalnym. Śnieg tutaj jest głęboki i 

miękki i często występuje w postaci „white 

powder” – tak kochanego przez wszystkich 

narciarzy, szczególnie tych znajdujących 

upodobanie w jeździe poza trasami. Takie warunki 

występują tutaj częściowo ze względu na 

wysokość (leży tu dwanaście szczytów wyższych 

niż Mont Blanc), a częściowo z uwagi na klimat 

(bliskość akwenu Morza Czarnego). Wszystkie 

stoki charakteryzują się spadkiem około 1000 

metrów i ciągłymi trasami od sześciu do piętnastu 

kilometrów.  

Gwarantujemy: 

 
Niepowtarzalną gruzińską 
gościnność, kuchnię, wino i 
czaczę 

Świetnie przygotowany trasy i 
świeży puch  

Loty paraltonią 

Skipass Gudauri 

Obsługę wykwalifikowanych 
instruktorów oraz trenerów 
nart i snowboardu SITS/SITN 

Zakwaterowanie w hotelach o 
wysokim standardzie wraz z 
szerokim zapleczem Wellness 

Heliskiing - freeride - jazda w 
dół, po nieprzetartych 
szlakach, w puchu, pod 
czujnym okiem znającego 
teren przewodnika 

GRUZJA 
| NARCIARSKA PRZYGODA NA KAUKAZIE |



Zapraszamy do środka narciarskiego w Gudauri znajdującego się w Kaukazie 

Wysokim, 120 km na północ od Tbilisi na Gruzińskiej Drodze Wojennej. Ośrodek 

sportów zimowych funkcjonuje tutaj od lat 80-tych XX wieku, kiedy Gruzja była 

częścią ZSRR. Władze postarały się nawet o kapitał zagraniczny – pierwszymi, 

którzy tu zainwestowali, byli Austriacy.  Łączna długość tras w Gudauri to 60 km. 

Najciekawsze trasy wiodą z dwóch szczytów Mt. Kudebi i Mt. Sadzele. Pozostałe 

trasy to przeplatająca się sieć tras o niebieskim stopniu trudności. Gudauri 

również obfituje w dogodne tereny do uprawiania freeridu i skitouringu oraz 

słynie z takich atrakcji jak narciarstwo helikopterowe czy loty paralotnią! 

Tereny narciarskie: 1990-3007 m n.p.m. 
·         Trasy: 57 km (niebieskie – 39% / 22 km, czerwone – 43% / 25 km, czarne –  
          18% / 10 km) 
·         Wyciągi: 7 (1 gondola, 5 krzesełek, 1 orczyk) + 3 dla dzieci 
·         Snowpark: 300 m 



Oczywiście poza nartami to wciąż Gruzja z jej największymi atutami, które warto 
docenić poza jazdą na nartach: witają nas tutaj z otwartymi ramionami, a gruzińska 
gościnność, to w tym wypadku nie slogan z katalogu biura podróży, ale stoły 
pełne jadła i antałki z najlepszym gruzińskim winem, serwowane przez 
uśmiechniętych gospodarzy. To tutaj zaczął swą historię napój królów – czyli wino, 

wina gruzińskie przez 
wielu są uznawane za 
najlepsze na świecie.


