
 

 

 

 

 

Miejscowość: Gudauri  

Kraj: Gruzja 

Trasy narciarskie: 68 km + freeride 

Odległość od Katowic: 3400 km 

Terminy:  12.02 - 19.02.2022 

                  

 

MIEJSCOWOŚĆ 

Gudauri położona jest w samym sercu Kaukazu. Miejscowość otaczają przepiękne, majestatyczne szczyty, oferując 

narciarzom i snowboardzistom dostęp do wysokości 3279 m n.p.m. Gudauri znajduje się przy gruzińskiej drodze 

wojskowej, w pobliżu Przełęczy Krzyżowej, głównego pasma Kaukazu, około 120 km od Tbilisi. Nawet wczesną zimą 

Gudauri oferuje stabilną pokrywę śnieżną od listopada do maja. Średnia wysokość śniegu na stokach sięga 1,5 m. Pomimo 

tego, że Gudauri leży na wysokości 2200 m n.p.m. nadal panuje tu ciepła, słoneczna i spokojna pogoda. Zbocza Gudauri 

znajdują się powyżej linii drzew. Są idealne dla freeriderów i są ogólnie uważane za bezpieczne lawinowo. Chociaż 

większość tras zjazdowych to trasy łatwe, Gudauri to również idealne miejsce do sprawdzenia swoich umiejętności dla 

średniozaawansowanych i zaawansowanych narciarzy. Najbardziej wymagających narciarzy tutejsza flota śmigłowców 

może przetransportować na pobliskie szczyty, zapewniając wyjątkowe, ekscytujące zjazdy w ekstremalnych warunkach. 

OŚRODEK NARCIARSKI

 

TRASY: 68 KM  

w tym: 8% ŁATWE, 66% ŚRENIO ZAAWANSOWANE, 15%  ZAAWANSOWANE, 11% TRUDNE + FREERIDE 

 



ZAKWATEROWANIE 

Nazwa: Gudauri Inn 4* 

Lokalizacja: Gudauri 

Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 

Wyciąg narciarski: 400 m  

Supermarket: 100 m 

Restauracja: w hotelu lub 200 m dalej 

Parking:         WiFi:         Narciarnia:  

 

Gudauri Inn to 4-gwiazdkowy, bardzo gościnny hotel, położony w sercu gór - Gudauri w Gruzji. Jest jednym                                         
z najpopularniejszych miejsc dla miłośników aktywnego wypoczynku i jazdy na nartach oraz wszystkich tych, którzy chcą 
odpocząć w otoczeniu majestatycznych gór Kaukazu. Hotel został finalistą narodowej nagrody Turystyki „Welcome               
to Georgia” i zdobył nagrodę „najlepsze zakwaterowanie w górach” 

Hotel oferuje 60 stylowych pokoi z balkonami i wspaniałymi widokami na okoliczne góry, bar oraz restaurację serwującą 
dania kuchni gruzińsko-europejskiej. Ponadto goście hotelu maja zapewniony bezpłatny transfer do wyciągu narciarskiego 
i z powrotem.  

Każdy pokój wyposażony jest we wszystkie niezbędne udogodnienia do komfortowego wypoczynku. W każdym pokoju 
znajduje się łazienka z prysznicem i WC.  

Dostępne typy pokojów: 

• pokoje dwuosobowe z łóżkami pojedynczymi lub łóżkami małżeńskimi. 

• pokoje trzyosobowe z łóżkiem podwójnym i pojedynczym lub trzema łóżkami pojedynczymi. 

• pokoje rodzinne z dwiema sypialniami (jednej z łóżkiem podwójnym i jednej z dwoma łóżkami pojedynczymi). 

 



 

 

Dodatkowe atrakcje na miejscu 

W CENIE - Wycieczka po Tbilisi,  Stolicy Gruzji. 

Wycieczka po Tbilisi z pilotem: druga stolica Gruzji, 

powstała w V wieku, przy rzece Mtkvari (Kura).                

Od samego początku miejscowość ta musiała stawić 

czoła wielu wrogom: Arabom, Persom, Turkom, 

Mongołom oraz Rosjanom. Stare miasto stolicy 

opowiada całą historię o walce i pokoju. Właśnie tam 

znajduje się most o nazwie „Most Pokoju”. 

 

 

Opcjonalnie: 

Heliskiing 

Tutaj, gdzie Azja spotyka się z Europą, Gudauri oferuje 

pełen wrażeń program wycieczek poza trasami – 

Freeride. Wylot helikopterem w okolice stoków: 

• Jeden zjazd – 200 EUR/os. 

• Trzy zjazdy – 420 EUR/os. 

Cena obejmuje: transfer samochodem z ośrodka 

narciarskiego na lotnisko, przelot helikopterem na 

miejsce zjazdu (i z powrotem w razie potrzeby), sprzęt 

lawinowy (detektor, sonda, łopata i ABS Airbag ), usługi 

przewodnika i serwis helikoptera. 

 

Skuter śnieżny 

Podróż skuterem śnieżnym po górach Gudauri                 

to niezwykłe wspomnienie na całe życie i wyzwanie do 

odkrywania nowego świata. 

Cena uzależniona jest od warunków oraz rodzaju 

sprzętu i waha się od 20 do 80 EUR od osoby.           

Nasz pilot pomoże przy dokonywaniu rezerwacji. 

 

 

 

 

 



 

 

CENA  

Pokój dwuosobowy PRZY ZAKWATEROWANIU 2 OSÓB 3 150 zł/os. 

Pokój trzyosobowy PRZY ZAKWATEROWANIU 3 OSÓB 2 990 zł/os. 

Pokój rodzinny PRZY ZAKWATEROWANIU 4 OSÓB 2 790 zł/os. 

 

ŚWIADCZENIA 

Cena zawiera: bilet lotniczy na trasie Katowice-Kutaisi-Katowice z bagażem rejestrowanym do 20 kg oraz bagażem 

podręcznym o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm i wadze do 10 kg, 7 noclegów w hotelu z wyżywieniem HB (śniadania        

i obiadokolacje) w tym wieczór gruziński, 6-dniowy skipass Gudauri, wycieczkę po Tbilisi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 

opiekę pilota, ubezpieczenie KL 40.000 EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR, obowiązkową składkę na TFG i TFP. 

Cena nie zawiera: dodatkowego bagażu ze sprzętem narciarskim – opcjonalnie, cena w dwie strony: 400 zł/os. Polecamy 

wynajęcie sprzętu narciarskiego na miejscu – koszt wypożyczenia sprzętu (narty, kijki oraz buty narciarskie) wynosi          

150-200 zł/os. na 6 dni, wycieczki helikopterem na freeride, przejażdżki skuterem śnieżnym, biletów wstępu podczas 

wycieczki po Tbilisi (ok. 5 EUR/osoba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTZ BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ PRZEMYSŁAW CHMIELARZ 
ADRES: 40-860 Katowice, GLIWICKA 228, TEL: 730099076 

EMAIL: biuro@btzkatowice.pl , WWW: btzkatowice.pl 


