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SKIMO A GEORGIA
Geòrgia. Parlem d'un petit país situat just a la frontera entre Europa i Àsia, encara que
políticament correspon al continent Asiàtic. Limita a l'Oest amb el mar Negre, al Nord amb
Rússia i les muntanyes del Caucas i al Sud amb Turquia i Armènia. Un paradís per la
pràctica de l'Skimo!! Un dels països més macos i variats del món!
Aquest viatge combina la pràctica de l'Skimo a partir de l'estació d'esquí de Gudauri, amb
recorreguts salvatges fora dela zona d'estació d'esquí i la possibilitat de fer un dia
d'heliesquí.
Així mateix un dels plaers d'aquest viatge serà estar allotjats a l'hotel Rooms Hotel. Una
maravella d'hotel a on el servei, l'ambient i el menjar faran que la vostra estada sigui
realment acollidora.
Vine amb nosaltres en aquest viatge de 7 dies a Geòrgia. Un país envoltat per les
principals muntanyes del Caucas. Un país realment muntanyós, agrest, poc conegut i
encara per descobrir.

Vine a l'Skimo georgià!
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Itinerari
Dia 1:
Vol a Tbilissi i trasllat fins a Stepantsminda. Trobada a l'aeroport i transfer cap a l'hotel amb transport privat
fins al poble de Stephantsminda.
Hotel (S)

Dia 2:
Esquí en la zona de Gudauri. Depenent de les condicions de la meteo i la neu i sobretot del nivell del grup,
podrem agafar un remontador de l'estació d'esquí per fer més agradable l'aproximació al cim Sadzele,
3.307m. Així mateix també podrem anar cap al cim del Bidara de 3174m, per fer una presa de contacte amb
la zona i la neu caucàsica. El forfet el tindrem inclòs en el preu.
Hotel (E, S)

Dia 3 al 5:
Depenent de l'estat de la neu, la meteo i del nivell del grup, anirem cap un cim o altre. La zona ens dona
moltes possibilitats. Podrem anar al Korishar de 3736m, al Narvani de 3142m, o cap a la vall de Juta. Així
mateix hi ha la possibilitat de fer un dia d'heli-esquí en algun dels cims de la zona. Tot depenent del temps i
disponibilitat de l'helicòpter (no inclòs en el preu. Segons tarifa de l'helicòpter).
Hotel (E, S)
Dia 6:
Esquí en la zona, però un cop acabada la jornada d'Skimo, anirem cap a Tbilisis per allotjar-nos al fabulós
hotel Rooms Hotel de Tbilisi.
Hotel (E, S)
Dia 7: Tbilissi - aeroport
Trasllat a l'aeroport amb transport privat i vol de tornada a casa.
(E)

E: esmorzar
D: dinar
S: sopar
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