
KAUKÁZUSI MAGASHEGYI TÁBOR 

2016

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség 2016-ban újra megszervezi a 1976 és 1988 között minden 
év nyarán megtartott Kaukázusi Táborát. Tervünk, hogy a program sikere esetén a következő 
években folytatjuk a táborok szervezését. A program célja, hogy a magashegyi hegymászás iránt 
elkötelezett magyar hegymászók lehetőséget kapjanak új vállalkozások megvalósítására. 

A tábor helyszíne: Grúzia szvanét területe 
Választásunk szempontjai a jó megközelíthetőség és az, hogy a terület gyakorlatilag ismeretlen a 
magyar hegymászók számára, így éveken át lehetőség van az extrém nehézségű mászásoktól a 
könnyebb normál utakig első magyar megmászások megvalósítására. 

Az elkövetkezendő napokban a lehetséges célpontokról tájékozódhattok az 
MHSSZ Kaukázus Tábor 2016  oldalon. 

A tábor időpontja: 
A tábor időpontját szeretnénk a program iránt érdeklődőkkel közösen kialakítani annak érdekében, 
hogy minél nagyobb legyen a résztvevők száma. A kedvező időszak június elejétől szeptember végéig 
tart. Az időpontválasztást meghatározó legfontosabb tényező a költségvetés optimalizálása, 
konkrétan a kiutazás költsége. Jelenleg bármely hónapban lehet olyan időintervallumot találni, 
amikor 40000HUF az oda-vissza repülőjegy ára. 

A tábor tervezett programja: A klasszikus kaukázusi táborok rendszerében gondolkodunk. 

1. nap Az utazás. A repülő Kutaisiba késő este indul. A hajnali érkezéskor iránybuszok (marsutka)
várnak a repülőtéren és helyi idő szerint 10 órakor már Szvanétia fővárosában Mesztiában vagyunk.
Szállás a Mchedliani Guest House-ban.

2. nap Ismerkedés a helyi nevezetességekkel. Mesztia az UNESCO Világörökség Helyszín,
különlegességei a többszázéves családi lakótornyok.

3. nap Akklimatizációs túra a Mesztiát körülölelő hegyekben. Mesztia 1400m-en található, a környező
hegyek 2200m-2500m magasak és néhány órás túrával bejárhatók.

4.-11.nap A kiválasztott csúcs alaptáborának elérése, csúcsmászás és visszatérés Mesztiába. Az 
alaptáborok elérésére oda-vissza minimum 1-1 napot kell szánni, a csúcsmászás nehézség és 
felkészültség függvényében 3-6nap. Jelzett utak nincsenek, a magasabb régiókban az Alpokban 
megszokott „ökörcsapások” hiányoznak. Csak térkép és magashegyi tapasztalaton alapuló 
nyomolvasás segít a tájékozódásban. Aki képes gyors siker elérésére több célpontot is kinézhet 
magának vagy a következő táborra felderítő túrát tehet egy másik csúcs irányába. 

11.nap Estére találkozó a Mchedliani Guest House-ban. Táborzáró búcsúest a Leila Cafe-ban.

12.nap Hazautazás. Az iránybusz korán reggel indul Mesztiából és késő délelőtt Kutaisiba ér. Mivel a
repülő késő este indul egy fél nap van a Nagy Bazár meglátogatására Kutaisiban.

Alternatív program 

Aki nem akar ennyi időt tölteni a hegyekben, viszont érdeklődik Grúzia más területei iránt pl. 
tengerpart, lehetősége van egyénileg az iránybuszokkal néhány napos túrát tenni. 

Az utazás kezdetéig ötleteket találsz az MHSSZ Kaukázus Tábor 2016  oldalon. 

https://www.facebook.com/kaukazustabor2016/


Költségek: 

Repülőjegy: Budapest-Kutaisi-Budapest 40000HUF 

 + csomagszállítás 25000HUF 

Iránybuszok: Kutaisi-Mesztia-Kutaisi 7000HUF 

 Mesztia-alaptábor-Mesztia 5000HUF 

Szállás: 3 éjszaka (2 oda – 1 vissza) 6000HUF 

Összesen:  83000HUF 

   

Étkezés: egyénileg, a helyszínen minden beszerezhető és olcsó  

 éttermi vacsora 1500HUF 

 kenyér 1kg 100HUF 

 gyümölcs, zöldség 1kg 100-200HUF 

 sajt 1kg 800HUF 

 

Jelentkezés: 

A legfontosabb határidő a repülőjegy megvásárlásának időpontja, ezért kérem, hogy az érdeklődő 
egyesületek három héten belül (legkésőbb március 6-ig) email címemre küldjék meg a jelentkezők 
névsorát elérhetőséggel és a számukra kedvező időintervallumot. 

A visszajelzések beérkezését követő napon megírom a legtöbb jelentkezőnek megfelelő időpontot és 
az aktuális repülőjegy árakat. 

Ez után 10 nap áll rendelkezésetekre újabb egyeztetésekre és a jelentkezések véglegesítésére, mely a 
repülőjegy és a csomagszállítás költségének átutalásával történik. A beérkezett utazási költségek 
alapján a repülőjegy foglalását március 18-ra tervezem. Ha legalább 11fő a létszám csoportos jegyet 
váltunk, ami lehetőséget ad az utasok módosítására. Alacsonyabb létszám esetén a visszamondás a 
repülőjegy árának elvesztésével jár. 

Információk az MHSSZ Kaukázus Tábor 2016  oldalon. Minden egyéb kérdéssel keressetek! 
telefon: 06704213354 vagy email: istvan.pallag@gmail.com 
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 Debreceni Kárpát Egyesület 


