
Ден 1 (14 юли, събота): (Пътуване до Солун предния ден или през нощта). Мeждународен 
полет от Солун до град Кутаиси в Грузия. Трансфер до Местия, „столицата“ на Сванети (4,5-
5ч).  Настаняване в двойни стаи в хотел в градчето.

Ден 2 (15-ти): Начало на прехода по Транскавказката пътека – тръгваме по прехода с багаж 
за два дни. 30 мин трансфер до село Ецери. Преход село Ецери - проходът Бак - село 
Мазери. През този ден ще се насладим на една от най-добрите панорами към Южния връх на
Ушба и масива Лайла. Настаняване в село Мазери. Опция за следобеден преход до 
водопадите Ушба (+ 3 часа).

Преход за деня: 6-7 ч, +1000/-800м, 14 км, най-висока точка: проходът Бак, 2416 м

Ден 3 (16-ти): Село Мазери - проходът Гули - Местия. Това е най-натоварващият ден в 
програмата ни, но и един от най-възнаграждаващите – маршрутът ще ни отведе в 
непосредствена близост до вр.Ушба, както и ще ни предложи и впечатляващи гледки към 
масива на Тетнулди. Кратък трансфер в края на деня, настаняване отново в Местия. През 
вечерта на този ден ще разполагаме с основния ни багаж.

Преход за деня: 9-10 ч, +1400/-600 м, 14 км, най-висока точка: проходът Гули, 2960 м

Ден 4 (17-ти): Почивен ден: днес ни предстои преходът Местия - Масивът Зурулди – 
Тетнулди, като тръгваме с багаж за 3 нощувки/ 4дни. Лек и панорамен ден по ниския масив, 
чиято връхна точка достигаме с лифт.  Настаняване в планинско хотелче след кратък 
трансфер в края на деня.

Преход за деня:  3,5 - 4 ч, +200/-500 м, 7км, най-висока точка: 2400 м

Ден 5 (18-ти): Тетнулди – село Адиши – проходът Чхундери – село Кхалди. Разнообразен 
ден, в който официално ще оставим цивилизацията зад нас и ще се насочим към масивите на 
петхилядниците - Тетнулди, Джангитау и Шхара. Пресичане на река Адиша на кон и 
изкачване на прохода Чхундери – на една ръка разстояние от Безенгийската стена и връх 
Шхара – първенецът на Грузия. Слизане към Кхалди.

Преход за деня: 8-9 часа, +700/900 м, 15 км, най-висока точка: проходът Чхундери, 2722 м

Ден 6 (19-ти):  Кхалди – Ушгули.

 Едночасов трансфер до Ушгули, преход до ледника на Шхара. Настаняване в село Ушгули.



Преход за деня: 4-5 часа, +400/-400 м, 8 км, най-висока точка: 2400 м

Ден 7 (20-ти): Местия – трансфер до Местия – 3 часа. Обедна разходка из градчето – 
посещение на местния музей, в който ще научим много за историята и бита на сваните, 
посещение на музея на най-известния местен алпинист – Михаил Хергиани, чийто път е бил 
свързан и с България. Трансфер до Кутаиси – 4,5-5 часа.

Ден 8 (21-ви): Полет Кутаиси – Солун. Автобус до София.


