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GEORGIA, BAKHMARO
UN PARADÍS D’SKIMO PER DESCOBRIR!
Aquest viatge a una zona remota de Georgia, combina uns dies de remuntador en
màquina trepija-neu i uns dies d'Skimo.
La zona de Bakhmaro, a Georgia, està encara per descobrir pel que fa a l’Skimo. Aquest
petit poblet que a l’estiu està ple de gent a les seves cases d’hostes, a l’hivern està
totalment deshabitat ja que la gran quantitat de neu fa que s’abandoni el poble. L’accés al
poble només pot ser amb màquina trepitja-neu. L’hotel Pioneers però, resta obert durant
l’hivern per rebre’ns a les seves acollidores habitacions.
Durant dos dies aprofitarem la màquina trepitja-neu per realitzar l’accés a certes zones
d’esquí i/o la combinarem amb l’Skimo. La resta de dies gaudirem de l’Skimo al nostre
aire, entre els torrents i carenes d’aquesta petita meravella de muntanyes!
VENIU A DESCOBRIR AQUEST NOU PARADÍS PER L’SKIMO!!!
Vine a l'Skimo georgià!
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Itinerari
Dia 1:
Vol a Kutaisi i transfer cap a l'hotel amb transport privat fins al poble de Samtredia.
Hotel (S)

Dia 2:
Recollida en transport privat i trasllat fins el límit de la neu a la carretera de Bakhmaro. Des d'aquest punt
ens recollirà una màquina trepitja-neu per arribar al poblet de Bakhmaro.
Arribada a l'hotel i petita reunió de benvinguda i protocols de seguretat.
Sortida amb esquís de muntanya pels voltants de Bakhmaro.
Hotel (E, D, S)

Dia 3 al 6:
Depenent de l'estat de la neu, la meteorologia i del nivell del grup, anirem cap un cim o altre. La zona ens
dona moltes possibilitats. I disposarem d'una màquina trepitja-neu un parell de dies, per realitzar les
aproximacions i poder esquiar fins que les cames diguin prou!
Combinarem l'Skimo amb els transfer de la màquina. Podrem anar al cim del Sarkornia de 2755m, al
Naordvali de 2622m, al Gadrekili de 2382m o al Mlis Satsoli de 2574m entre altres.
Hotel (E, D, S)
Dia 6:
Ens quedaran unes hores que depenent del temps, encara podrem fer una curta esquiada fins que la
màquina trepitja-neu ens porti cap a la vall, a on ens recollirà un transport privat, i ens durà a l'hotel de
Kutaisi on dormirem.
Hotel (E, D, S)
Dia 7: Kutaisi - aeroport
Trasllat a l'aeroport de Kutaisi amb transport privat i vol de tornada a casa.
(E)

E: esmorzar
D: dinar
S: sopar
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