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Wyprawa na trzy szczyty Armenii:
Khustup (3206 m n.p.m.), Azhdahak (3597 m n.p.m.)
oraz najwyższy szczyt kraju - Aragac (4090 m n.p.m.).
Terminy grup otwartych w 2019 roku:
20.06.2019 – 27.06.2019

Ta wyprawa to idealna okazja do tego, aby dobrze poznać góry Armenii, ponieważ zdobędziemy aż trzy jej
szczyty, a w tym – najwyższy szczyt kraju. Ale nie tylko – w trakcie naszego pobytu w Armenii poznamy
również jej kulturę i tradycje, a także odwiedzimy jej najpiękniejsze i najbardziej znane miejsca: jezioro
Sewan, świątynię Garni, monastyry Geghard i Sevanavank oraz stolicę Armenii - Erywań. Plan naszych
wypraw został przygotowany przez nas tak, aby każdemu z Was maksymalnie umożliwić zdobycie
wszystkich trzech szczytów, ale również, aby zapewnić Wam czas na odpoczynek i czas na poznawanie
kraju. Najważniejsze jest to, że podczas całej wyprawy będzie z Wami nasz zespół - lider wyprawy oraz
certyfikowani przewodnicy wysokogórscy (przeszkoleni również
w zakresie ratownictwa medycznego w górach), którzy będą odpowiedzialni za wasze bezpieczeństwo.
Nasz zespół składa się z polskiego lidera i ormiańskich przewodników.
To gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas trekkingu, a także maksymalne szanse na zdobycie
szczytów. Ważne jest również to, że będziemy Wam pomagać w przygotowaniach do wyprawy na każdym
ich etapie – dostaniecie dostęp do zamkniętej grupy na facebooku dla uczestników wyprawy, gdzie
będziemy rozmawiać, motywować się, wymieniać się radami itp., a także odbędziecie przed wyprawą
szkolenie (za pośrednictwem platformy internetowej), które pomoże Wam jeszcze lepiej przygotować się do
spotkania z Armenią. Dodatkowo oczywiście możecie pytać nas o wszystko za pośrednictwem e-maila oraz
naszego facebooka.

√ Poczytaj relacje z naszych wypraw napisane przez osoby, które w nich uczestniczyły oraz
obejrzyj filmy nagrane przez osoby, które razem z nami zdobyły szczyty Kaukazu.
Wszystkie materiały dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce MEDIA O NAS: http://
mountainfreaks.ge/media-o-nas/
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PLAN WYPRAWY:
DZIEŃ PIERWSZY –.spotykamy się w miejscu rozpoczęcia wyprawy, czyli w Erywaniu w Armenii.
Tutaj dolatujecie samolotem z Polski. Na lotnisku w Erywaniu wylądujecie ok. 4:00 rano. Oczywiście służymy pomocą
w zorganizowaniu dobrego połączenia lotniczego, albo transferu z innych miejsc w Armenii, czy Gruzji jeśli przylecicie
już wcześniej. Na lotnisku będzie czekała na Was nasza pilotka (Polka). Po wylądowaniu i spotkaniu z naszą pilotką,
razem przejedziemy do pensjonatu w Erywaniu. Do godziny 11:00 zjemy śniadania oraz odpoczniemy po locie.
Następnie ruszymy na wycieczkę do najpiękniejszych i najpopularniejszych miejsc w okolicach Erywania.
Na początku odwiedzimy największe jezioro całego Kaukazu, czyli Jezioro Sewan oraz leżący przy nim klasztor
Sevanavank. Następnie odwiedzimy świątynię Garni oraz oraz monastyr Geghard. Wieczorem wracamy do Erywania,
gdzie zjemy kolację. Nocleg w pensjonacie w Erywaniu.

DZIEŃ DRUGI - Rano śniadanie, a po śniadaniu wyjeżdżamy z Erywania w kierunku Navchay. Przejazd powinien
trwać około 5-6 godzin, ale podczas tego przejazdu będziemy otoczeni przez niezwykle piękne górskie scenerie.
Kiedy dojedziemy do wioski Baghaburj, rozpoczniemy nasza drogę do podnóża góry Khustup. Po prawie 5 godzinach
marszu dotrzemy do górskiej wioski Navchay, która ukryta jest w jednym z górskich wąwozów. To tutaj zorganizujemy
nasz obóz, w którym spędzimy najbliższą noc (nocleg w namiotach, w otoczeniu dzikiej przyrody, pod
spektakularnym, gwiaździstym niebem). W bazie posiłki przygotowujemy samodzielnie (z produktów, które wcześniej
kupimy w Erywaniu w supermarkecie). Na wyposażeniu bazy będzie gaz oraz kuchenka do gotowania wody
DZIEŃ TRZECI - Po śniadaniu rozpoczniemy wędrówkę na szczyt Khustup (3206 m). Po trzech godzinach marszu
dotrzemy do niezwykłego naturalnego miejsca, które nazywane jest "Bramą", ponieważ po różnych stronach "Bramy"
natura jest tak różna, że istnieje wrażenie, że jest to naprawdę przejście do zupełnie innego wymiaru. Bliżej szczytu
znajdziemy zimne i bardzo smaczne źródło wody, przy którym zrobimy krótki postój oraz pomnik, który został
wzniesiony na pamiątkę ormiańskiego bohatera narodowego, którego przydomek brzmiał "Orzeł Khostup" - Garegina
Nzhdeha. Ze szczytu zobaczymy wspaniałą panoramę okolicy. Ze szczytu wracamy do naszej bazy na odpoczynek i
nocleg. Całość trekkingu w dniu dzisiejszym zajmie nam około 8-9 godzin.
DZIEŃ CZWARTY - Po śniadaniu - trekking powrotny do wioski Baghaburj (2-3 godziny marszu), a potem – powrót
do Erewania (około 5-6 godzin przejazdu). Po powrocie do Erywania – czas wolny na odpoczynek i zwiedzanie
miasta, a także wspólna kolacja. Nocleg w pensjonacie w Erywaniu.
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DZIEŃ PIĄTY – Po śniadaniu wyjazd w kierunku miejsca, z którego rozpoczniemy trekking na szczyt Azhdahak
(3597 m). Po drodze piękne widoki na Wąwóz Azat oraz Arrarat w Turcji oraz postój przy Jeziorze Vishapalich.
Cały trekking dzisiejszego dnia zajmie nam około 7-8 godzin. Po powrocie do Erywania – czas wolny na odpoczynek
i zwiedzanie miasta, a także wspólna kolacja. Nocleg w pensjonacie w Erywaniu.

DZIEŃ SZÓSTY - Po wczesnym śniadaniu, wyjazd z Erywania w kierunku Aragacu (4090 m). Po drodze odwiedzimy
pomnik ormiańskiego alfabetu, który składa się z 39 liter wykonanych z lokalnego kamienia – tufu oraz posągów
wybitnych Ormian. Samochodami terenowymi dojedziemy do Jeziora Kari (3200 m), a stamtąd ruszymy na trekking w
kierunku jednego z wierzchołków wulkanu Aragac. Cały trekking zajmie nam około 7-8 godzin. Po powrocie do
Erywania – czas wolny na odpoczynek i zwiedzanie miasta, a także wspólna kolacja. Nocleg w pensjonacie w
Erywaniu.
DZIEŃ SIÓDMY – Dzisiaj cały dzień spędzamy w Erywaniu. Odwiedzimy wszystkie najważniejsze miejsca w stolicy
Armenii – Muzeum oraz Pomnik Genocydu, Matenadaran – Muzeum Rękopisów Ormiańskich, Plac Republiki,
Kaskadę oraz Muzeum Koniaku. Pójdziemy również na zakupy na lokalny bazar. Wieczorem - wspólna kolacja.
Nocleg w pensjonacie w Erywaniu.
DZIEŃ ÓSMY – O 1:00 w nocy wyjazd w kierunku lotniska, skąd odlecicie do Polski (około 4:00 rano).
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CENA ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:
990,00 EURO 940 EURO NA HASŁO WIECZNA TUŁACZKA
Zasady płatności: I rata: opłata rezerwacyjna: 290 EURO - płatna przy zapisie,
II rata: 700 EURO - płatne na 14 dni przed rozpoczęciem wyprawy na nasze konto bankowe.

CENA ZAWIERA:
- opiekę polskiego lidera wyprawy oraz ormiańskich przewodników wysokogórskich podczas całej wyprawy,
- pomoc w przygotowaniu do wyprawy: konsultacje poprzez e-mail oraz nasz profil na facebooku dotyczące
przygotowania fizycznego, zakupu sprzętu, organizacji przelotów do Armenii i wszystkiego innego, co związane
z wyprawą,
- dostęp do zamkniętej grupy na facebooku dla uczestników wyprawy, gdzie będziemy rozmawiać, motywować się,
wymieniać się radami itp.,
- szkolenie przed wyprawą (za pośrednictwem platformy internetowej), które pomoże Wam jeszcze lepiej przygotować
się do spotkania z ormiańskimi szczytami i Armenią,
- pięć noclegów w pensjonacie w Erywaniu – pokój dwu lub trzyosobowy,
- wszystkie śniadania i kolacje wymienione w planie (tylko podczas pobyty w bazie pod Khustup posiłki
przygotowywane będą samodzielnie z produktów kupionych wcześniej w Erywaniu),
- wszystkie transporty wymienione w programie,
- biletu wstępu do wszystkich odwiedzanych miejsc,
- namioty potrzebne w trakcie wyprawy,
- ubezpieczenie górskie na czas wyprawy, które zawiera akcję ratunkową i poszukiwawczą z udziałem helikoptera
u polskiego ubezpieczyciela, co ułatwia ewentualny kontakt z ubezpieczycielem w razie potrzeby,
- gadżety firmowe na pamiątkę wyprawy: koszulka, kubek oraz magnes.

ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT:
tel.: +995 593583596
e-mail: info@mountainfreaks.ge
facebook: Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency

