
                                        Freeride Camp Gudauri 02-11.03.2018 
                                                           Hotel Freerider 
                          Travel with Extreme Homies – Biuro Podróży & EHschool   Szkoła Sportów Extremalnych  
1. Miejsce i godzina zbiórk i  
WYJAZD 
Wylot   02.03 (piątek), godzina: 22.30 Warszawa Okęcie  
Przylot   03.03 (piątek), godzina: 5.05 Tbilisi  
Zbiórka na lotnisku o godzinie 20.00 przy punkcie odprawy bagażowej  
POWRÓT  
wyjazd z Gudauri 10.03 (sobota)  wieczorny pobyt w Tibilisi,  
Wylot   11.03 (niedziela), godzina: 5.55 Tbilisi, Przylot  godz.6.40 Warszawa 
2. Nr kontaktowy  
Michał Ackermann   0048 509 511 181  
3. Opłaty dodatkowe  
*  heliboarding     180 euro   jeden lot z przewodnikiem, wyprawa na kilka godzin wraz z plecakiem 
lawinowym i zestawem lawinowym ABC  
*  heliboarding     380 euro   trzy loty z przewodnikiem, wyprawa całodniowa, wraz z plecakiem 
lawinowym i zestawem lawinowym ABC 
*  wyjście z przewodnikiem w teren    od 30 do   40 euro , około 3/4 godz. wycieczka  
* wypożyczenia od EHschool: 
sprzęt snowboardowy  - zestaw deska z wiązaniami lub  narty freestyle  z kijkami , buty we własnym 
zakresie -   250 pln  (info o dostępności sprzętu tel. 0048 509 511 181) 
* wypożyczenie na miejscu:  
narty freerid e -  20 euro /dzień, 
narty ski tourowe  z fokami  25 euro /os, (przy wypożyczeniu na tydzień 20 euro/os/dzień) 
rakiety    10 euro/ os/dzień 
detektory lawinowe  (KAŻDY MUSI MIEĆ DETEKTOR na wyjścia z przewodnikiem),  6,5 euro /dzień 
*  rakiety śnieżne  + kijki teleskopowe - możliwość wypożyczenia u naszego partnera  rakiety.pl 
 Możliwe wypożyczenie samych rakiet lub kijów. Kije są teleskopowe, ułatwiają podchodzenie 
zapewniając dodatkowy punkt podparcia (nie drepczemy “jak pingwin”). Na zjazd musimy kije i rakiety 
przyczepić do plecaka. 
* relaks w łaźniach w Tbilisi   ok 35 euro   (płacimy przy wejściu)  
* SAUNA w hotelu - do 5 os. łączny koszt to 50 GEL/godzina, każda kolejna osoba +10 GEL 
* kolacja regionalna z nauką i pokazem kulinarnym w hotelu - około 20 euro 
* kolacja regionalna w Tbilisi - około 10 euro 
*** Plecaki ABS NIE są niezbędnym wyposażeniem podczas wyjść z przewodnikiem. Grupa jest 
asekurowana przez dwóch przewodników z pełnym wyposażeniem lawinowym idących z przodu i 
zamykających grupę z tyłu. Z kolei podczas heliboardingu plecak z ABSem oraz detektor lawinowy są 
zawarte w cenie. 
Możliwość zakupienia plecaków ABS i sprzętu lawinowego u naszego partnera  www.plecaki.com  
Możliwość wypożyczenia sprzętu lawinowego u naszego partnera  
http://ski-nomads.pl/ 
Na hasło “EHschool” u naszych partnerów czekają rabaty :) 
Aby łatwiej było nam się komunikować przed wyjazdem utworzyliśmy grupę na Facebooku  
https://www.facebook.com/groups/557218897973973/   - zapraszamy do dołączenia 

WALUTA:  
Za wszystkie wyprawy i sprzęt na miejscu płacimy w euro, na miejscu spokojnie możemy sobie 

wypłacić z bankomatu Gruzińskie Lari (GEL), lub można też zabrać ze sobą Dolary 
4. Ubezpieczenie:   (przed wyjazdem dostaniesz sms a z nr polisy i do centrum alarmowego)  
Ubezpieczenie, które jest doliczane do umowy : 
- ubezpieczenie Hestia Podróże pakiet pełny: 10 dni  

http://ski-nomads.pl/
https://www.facebook.com/groups/557218897973973/


w zakresie Koszty leczenia (KL), assistance i koszty ratownictwa (KR) 500 000 pln, 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 30 000 pln, 
odpowiedzialność cywilna (OC) 1 000 000 pln, 
Bagaż 5 000 pln – pakiet SPORT PLUS:sporty rekreacyjne i ryzykowne: narciarstwo i snowboarding 
po oznakowanych trasach zjazdowych + freeride 
Całodobowe centrum alarmowe 0048 585507012, nr polisy: 903012341305 
5. Co należy zabrać  – o tym warto pamiętać:  
·Paszport/Dowód Osobisty ( Gruzja jednostronnie wprowadziła możliwość wjazdu na podstawie dowodu osobistego dla 
obywateli RP ) http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/  
· Plecak wymagany dla każdej osoby przy wyprawach na freeride (żeby zabrać napoje, przekąski 
energetyczne, dodatkową odzież na zmienne, oraz mieć gdzie przyczepić rakiety/kijki, kask)  
· Sprawny sprzęt narciarski/snowboardowy (nasmarowany i naostrzony), buty 
narciarskie/snowboardowe, sprawne wiązania.  
· KASK + gogle  
· krem z wysokim filtrem, pomadka do ust z filtrem UV, czapka, okulary przeciwsłoneczne.  
· kostium kąpielowy, szorty do pływania, ręcznik, klapki - w hotelu mamy strefę SPA 

- odpowiednią odzież zimową (snowboardową/narciarską), bieliznę, skarpety 
6. Bagaż  
Bagaż sportowy rezerwujemy do 24h przed wylotem dzwoniąc na infolinię LOTu + 48 22 577 77 55  
 
Bagaż sportowy (narty/snowboard) jest dodatkowo płatny ok 50 euro w jedną stronę. Dzwoniąc na 
infolinię musimy podać orientacyjnie wymiary naszego bagażu i wagę   tutaj mamy kilka możliwości   
do 22kg, 32kg i do 45kg.  
UWAGA! cena jest taka sama niezależnie od wagi! ( najlepiej powiedzieć,że do 23 kg) W przypadku 
bagażu 45kg będziecie musieli zadzwonić na infolinię po upływie ok 2h aby uzyskać potwierdzenie 
możliwości zabrania tak dużego bagażu (dla obsługi lotniska standardowym limitem do dźwigania to 
bagaż do 32kg więc lotnisko musi wyrazić zgodę). Kiedy już macie wszystko potwierdzone 
przygotujcie kartę kredytową lub debetową bo zostaniecie przekierowani do kolejnej osoby aby 
opłacić rezerwację bagażu.  
 
Druga możliwość to zmiana bagażu rejestrowanego (do 23kg) na bagaż sportowy   przy czym musicie 
zmieścić się w 23kg i resztę rzeczy spakować do podręcznego (do 8kg) pamiętając, by nie załadować 
do niego kosmetyków ani ostrych przedmiotów. KONIECZNIE musicie mieć taką zamianę bagażu 
potwierdzoną przez lot i wydrukowaną. 

Nie masz z kim się połączyć by wziąć bagaż?  prosimy o maila w tej sprawie na 
biuro@ehschool.pl do poniedziałku. A jak masz już wszystko załatwione z bagażem to też 

prosimy o taką informację na maila.  
 
 biuro@ehschool.pl // 0048 537 406 602 
 


