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EL TERCER CIM MÉS ALT DE GEÒRGIA
MT. KAZBEK, 5.047m
Via Normal

Vols pujar a una de les muntanyes de més bellesa del Caucas? El Kazbek és una de les muntanyes
més maques de Geòrgia, i amb un grau de dificultat fàcil és accessible a molts alpinistes.
Durant el trajecte de la carretera militar de Tbilisi a Stephansminda, al peu de la muntanya,
podrem observar diferents llocs d'interès històric com la petita ciutat de Mtkheta, antiga capital de
Geòrgia.
A la muntanya estarem allotjats al refugi Kazbek, antiga estació meteorològica construïda al 1939
i que actualment s'utilitza com a refugi pels alpinistes que volen assolir el cim del Kazbek. Aquest
refugi està situat a 3700 metres d'alçada, i està equipat amb corrent elèctrica, aigua i un petit bar
on podrem comprar cerveses!
Vine amb nosaltres en aquest viatge de 9 dies a Geòrgia. Un país envoltat per les principals
muntanyes del Caucas al nord i per les branques de la cadena caucàsica principal a l'est i el sud, i
pel Mar Negre a l'oest. Un país realment muntanyós, agresta, poc conegut i encara per descobrir.
La bellesa de la regió és sobretot la personalitat dels georgians.
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Itinerari:
Dia 1: Vol Barcelona o Madrid – Tbilisi - Stephantsminda
Trobada a l'aeroport i transfer cap a l'hotel amb transport privat fins a Stephantsminda. Ens separen 170
quilòmetres entre Tbilisi i Stephantsminda a 1700m, i unes 2:30h aproximadament.
Hotel (S)

Dia 2: Stephantsminda – Refugi Estació Meteorològica
Començarem sobre les 7 del matí amb un transfer de tot terreny fins a l'església de Sameba a 2200m. Des
d'aquest punt començarem a caminar fins al refugi a 3650m. Aproximadament unes 7 hores.
Refugi o tenda (E,D,S)

Dia 3: Refugi – Aclimatació a 4200m
Avui serà un dia d'aclimatació i pujarem fins a la cota 4000 o 4200, depenent del temps i dels nostres
horaris. També podrem practicar els sistemes d'encordament que utilitzarem per l'atac al cim.
Refugi o tenda (E,D,S)

Dia 4: Refugi – Kazbek 5047m - Refugi
Dia de cim! Sobre les 2 de la matinada començarem a caminar cap el gran Plató a 4500m. D'aquí
afrontarem l'espatlla del cim amb unes inclinacions entre 40º i 45º, i l'aresta final. Retorn al refugi. En total
podem estar unes 10 hores.
Refugi o tenda (E,D,S)

Dia 5: Dia de reserva o descens a Stephantsminda
Aquest dia el tindrem de reserva en cas de que faci mal temps el dia de l'atac al cim. En principi i si es puja
al primer intent, aquest dia serà per baixar a Stephantsminda
Hotel (E,D,S)

Dia 6: Transfer a Tbilisi
Viatge de tornada a Tbilisi en transport privat.
Hotel (E)
Dia 7: Tbilisi - aeroport
Trasllat a l'aeroport amb transport privat i vol de tornada a casa.
(E)
Llegenda: E: esmorzar, D: dinar, S: sopar
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