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ДОВІДКОВІ ДАНІ ПРО ПОХІД:  З 20 по 31 липня 2018 р. група туристів Київщини в 

складі 11 чоловік здійснила гірський похід  ДРУГОЇ  категорії складності в районі Приказбеччя  

в Грузії.   

 

1.1.ПАРАМЕТРИ ПОХОДУ 

Вид туризму - ГІРСЬКИЙ 

Категорія складності - ДРУГА 

Довжина маршруту - 126 км 

Тривалість - 11 днів 

Терміни проведення - 20.07 – 31.07.2018 

Кількість учасників – 11 чол. 

 

1.3. НИТКА  МАРШРУТУ  ПОДОРОЖІ  

Тбілісі - с.Кобі - с.Окрокана - плато Хорісар - пер.Хорісар Пд.(1Б3430)- витоки р.Біла Арагві - 

оз.Келіцад - рад.в.г.Шерхота (1А3694) - пер.Есі Високий(1А3300) - р.Есікомідон - с.Кетрісі -

с.Закагорі-р.Суатісідон - пер.ІрістонПн.(1А3481) - р.Мнаісідон - пер.ШерхотаПд.(1Б3402) - 

р.Квесія - пер.Гергеті(нк3387 ) - р.Чхері - пер.Саберце(нк3046 ) - с.Степанцмінда-  Тбілісі                                              

 

1.4.СПИСОК  ТА ДОСВІД  УЧАСНИКІВ 

1.Олійник Анатолій Миколайович    1957          керівник                   К-III к.с.Кавказ 

2.Руденко Наталія Миколаївна          1960          заст.керів.                У-III к.с.Кавказ 

3.Костина Андрій Анатолійович       1968          зав.спорядж.            У- IІ к.с.Грузія 

4.Анісімов Андрій Валерійович        1973          картограф,GPS        У- II  к.с.Грузія 

5.Драпей Вадим Геннадійович          1967          реммайстер              У- IІ  к.с.Грузія  

6.Константинович Ірина Леонід.       1981          медик                       У-II  к.с. Грузія  

7.Прокопович Вікторія Василівна     1963         фотограф                  У- І  к.с.Грузія 

8.Лакізюк Олександр Леонідович     1980          костровий                У - Карпати                                              

9.Яковець Вікторія Миколаївна        1970          фінансист                 У - Карпати 

10.Микитенко Валентина Іванівна   1967           хронолог                  У- І к.с. Кавказ 

11. Купрієнко Валентина Іванівна    1975           зав.госп.                   У- Карпати  

 

 

 
 

Олійник Анатолій        Руденко Наталія           Костина Андрій         Анісімов Андрій 

      Керівник                       Заступник                     Зав. спорядж.           Картограф, GPS 

 



 
 

Драпей Вадим           Константинович Ірина     Прокопович Вікторія   Лакізюк Олександр 

Реммайстер                         Медик                             Фотограф                        Костровий 

 

 
 

Яковець Вікторія       Микитенко Валентина  Купрієнко Валентина 

       Фінансист                      Хронолог                     Зав. госп. 

                                                                                                                     

1.5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ МАРШРУТУ КОЖНИМ УЧАСНИКОМ 

Маршрут пройдений без змін та ускладнень у визначені терміни дев’ятьма учасниками.  

Двоє учасників, пройшовши більше половини маршруту (м.Тбілісі - с.Кобі - с.Окрокана - плато 

Хорісар - пер. Хорісар Пд.(1Б, 3430) - витоки р. Біла Арагві - оз. Келіцад - рад. в. Шерхота (1А, 

3694) - пер. Есі Високий (1А, 3300) - р. Есікомідон - с. Кетрісі - с. Закагорі - дол. р. Суатісідон -с. 

Закагорі - с. Кобі - с. Степанцмінда),  за станом здоров’я зійшли з маршруту. 

На зворотному вильоті з Тбілісі в аеропорту загубили фотоапарат з усією хронологією другої 

частини походу. Жаль, бо обмаль фото. 

 

2.1. ЗАГАЛЬНА ІДЕЯ ПОХОДУ 
Щорічно, збираючи групу однодумців-туристів, плануємо та вирушаємо у високі гори, щоб 

пройти категорійний похід. Після минулорічних мандрів Європою ( з усіма її заборонами та 

обмеженнями), знову захотілося піти  в край високогір’я, почувати себе вільно та спокійно.  

Сама Грузія багата своєю історією та культурою, пам’ятними об’єктами, звичаями та 

гостинністю. Це дуже приваблює. 

Зваживши всі цноти Грузії, цікавість та локальність регіону, рівень та досвід учасників, вибір 

впав на гірський район грузинського Приказбеччя.               

Тут є цікаве Кельське вулканічне плато, тіснини Трусовської ущелини, до 60-ти нарзанів долини 

річки Терек, багато історичних осетинських веж-руїн, льодовики та снігові перевали, гарні 

краєвиди. 



 

2.2. РАЙОН ПОДОРОЖІ  
Був вибраний цікавий маршрут гірського походу ДРУГОЇ категорії складності в районі 

Кельського вулканічного плато, плато Хорісар, річок Суатісідон, Мнаісідон, Квесії та 

Гергетського льодовика. Перевали цього району гарно описані в звітах, картографія є доступною. 

Врахували, що в горах Грузії по кордону з Півд. Осетією потрібний дозвіл, то запит був 

відісланий в Департамент охорони кордонів Грузії в Тбілісі (Тбілісі, вул. С. Канделакі, 12) і 

дозвіл був отриманий в день прильоту. 

 

2.3. ВАРІАНТИ ПІД’ЇЗДУ ТА ВІД’ЇЗДУ 

Був лише один варіант : авіапереліт Київ (Жуляни) - Тбілісі з авіакомпанією ЯнЕір. Авіабілети 

брали ще в лютому.  Переліт в дві сторони коштував 5200 грн. на учасника. Автотрансфер Тбілісі 

– с. Кобі домовлялись по місцю перебування без проблем за 25 ларі з учасника. Зворотно 

Степанцмінда  – Тбілісі за 20 ларі. 
 

2.5. АВАРІЙНІ ВИХОДИ З МАРШРУТУ 

Маршрут будувався з двох півкілець. З плато Хорісар за півдня можна спуститись до чабанів в 

долину р. Терек. З верхів’їв р. Суатісідон, Мнаісідон та Квесії за півдня можна вийти до 

цивілізації р. Терек чи траси ВГД. 

 

3.1. ГРАФІК РУХУ 

В звіті показано реальні, помірні денні переходи. Варто зазначити, що пересування по маршруту 

відбувалося по загально визначених інтервалах, тобто 25-45 хв. перехід + 15-20 хв. відпочинок. 

Вихід на маршрут  щодня був о 9.00 – 9.30 годин. Обідній відпочинок 30-45 хв. Зупинка на 

ночівлю не пізніше 17.00 год. Сенсу похвилинного розпису маршруту не бачу ніякого. 

 

3.2. ОПИС РУХУ ТА КІЛОМЕТРАЖ ( по днях) 

 

20.07. Ранковий авіапереліт Київ (Жуляни) – Тбілісі. Переїзд з аеропорту до міста, пошук 

автоперевізника, оформлення прикордонних дозволів в Департаменті, купівля газу та уайт-

спіріту для пальників зайняло час до 15.00. Виїхали. До с. Кобі, що за Крестовим перевалом, 

доїхали під вечір. Тут почався наш піший маршрут. По долині Терека за два переходи пройшли 

6 км. На правому березі Терека, де в нього впадає р. Мнаісідон, зробили ночівлю.  

 

ФОТО 1            Старт біля р. Терек, позаду долина Мнаісідон 

https://yanair.ua/
https://yanair.ua/
https://yanair.ua/
https://yanair.ua/


 

ФОТО 2                   Початок маршруту 

21.07. Ранковий збір, невеликий облік спорядження та продуктів, трохи затримав 

вихід. Стартанули о 10.30 год. (ФОТО 1). Сонячно, невеликі хмари, легкий вітер. 

Набита ґрунтова дорога, що іде в сторону плато Хорісар, відразу починається 

навпроти моста через р. Терек, де ми і ночували (фото 2). Підйом по дорозі легкий. 

Великі петлі серпантину зрізаємо, місцями просто ідемо в потрібному напрямку. 

На одному з поворотів гарно відкривається долина р. Мнаїсідон, де буде наша 

друга частина походу (ФОТО 3). 

ФОТО 3          долина р. Мнаісідон 



Через 3 переходи дорога продовжує тягнутися горизонтальним траверсом. Біля 

великого кам’яного туру з палицею посередині гарно натоптана стежка починає 

підйом вліво на трав’яний гребінь. Поодинокі дерева та кущі залишаються позаду.  

 

ФОТО 4             плато Хорісар 

Виходимо на трав’яні схили, тераси, впадини. Стежка гарно читається, маркерів 

немає. Стає видно засніжені вершини Хорісара (ФОТО 4). Чути гавкіт собак, 

напевно чабанів. Так і є. За один перехід виходимо на невеликий моренний гребінь 

за яким відкривається полога зелена долина з отарою овечок (ФОТО 5). Видно 

чабанські намети. На плато є лише одне місце з водою. З нього п’ють усі. Біля 

джерела смердить сечею, тому пити таку воду просто небезпечно. Вичищаємо 

джерело, але воду кип’ятимо!!! (ФОТО 6).      Пройшли 9 км. 

  

                                 ФОТО 5                                                               ФОТО 6 

 



22.07. Ранок розпочався гарними краєвидами на Казбек та ГКХ (ФОТО 7). 

Сонячно, затишно. 

 

ФОТО 7    Долина Хорісар 

В протилежну сторону на південь, по долинному «карману» видно наш шлях. 

Долина з однієї сторони обмежена схилами Хорісар, а з іншого моренним 

гребенем, за яким є ще один. Там колись був язик льодовика (ФОТО 8). 

 

ФОТО 8                  Бівуак в долині Хорісар 



 

ФОТО 9 

Пройшовши по долині один перехід, потрапляємо на розсипи вулканічного каміння 

середнього розміру. Нахил 15-20 град. Іти легко (ФОТО 9-10-11).  

 

ФОТО 10 



 

ФОТО 11 

 

ФОТО 11-а 

Верх долини стає крутішим, кам’янні розсипи суцільними. Праворуч від нас схили 

г. Хорісар, ліворуч моренний гребінь.  Видно невелику перемичку-гребінь, 

прикриту снігом ( ФОТО 12). Погода починає псуватися, мрячить дощ. 



ФОТО 12 

Траверсуючи сніговий схил, вийшли на сланцеву перемичку. На перемичці 

організовуємо швидкий обід без відпочинку. Далі, майже під кутом 90 град., 

повертаємо праворуч до перевалу Півд. Хорісар.  

.  

ФОТО 13.        Обхід гори Хорісар з перемички. 

Схил гори Хорісар стає сипучим, впаяні окремі каміння, сланець, крутизна стає 25-

30 град. (ФОТО 13). 

Підперевальний зліт засипаний твердим снігом, іти добре ( ФОТО 14). Від 

перемички за 45 хв. виходимо на перевал Півд. Хорісар (1Б, 3430) (ФОТО 15). Є 

перевальна записка. 



 

ФОТО14 

 

ФОТО15 

На перевалі вже сильно захмарилося, пішов дрібний дощ, здійнявся вітер. В 

розривах хмар визначаємо спуск в долину р. Білої Арагві. Спуск проходить серед 

каміння, валунів, по дрібній сипусі (ФОТО 16). Місцями є стежка. Вдалині, на 

протилежному схилі помічаємо озеро – то є озеро Келіцад. В долині видно чорне 

дно пересохлої річки Білої Арагві (ФОТО 17). За 1 год. 20 хв. спуску зупиняємось 

на ночівлю на високому березі о 16.45 год. Вода є лише в дощовому струмку. 

Набираємо воду і на ранок. Пройшли 13 км. 



 

ФОТО 16    Спуск з перевалу Півд.Хорісар. 

ФОТО 17    Бівуак в долині Б.Арагві. Шлях до оз. Келіцад. 

 

23.07. Дощ падав майже всю ніч. На ранок в струмку води не було, лише в 

окремих ямках.  Пасмурно, туман, волого.  

Спускаємося на висохлий потік річки, перетинаємо і починаємо підйом до 

невеликої сипушної перемички (ФОТО 17). На перемичці робимо привал. Око 

радіє від яскравих квітів (ФОТО 18).  

 



 
 

ФОТО 18 

 
ФОТО 19      Рух на вершину Шерхота. 

 

За два переходи від Білої Арагві доходимо до рівних майданчиків біля оз. 

Келіцад. Земля волога від дощу. Організовуємо табір в «кармані» за трав’яним 

схилом, обідаємо та готуємося до сходження на г. Шерхота (3694) за маршрутом 

1А (ФОТО 19). О 14.30 год. починаємо вихід. Спочатку йдемо північним схилом, 

далі праворуч на південний захід до вершини. Налітає дощ із снігом. На вершині 

температура близька до нуля, лежить сніг (ФОТО 20). Підйом тривав 1.30 год. 

 

 ФОТО 20  



Спускаємось по північно західному гребеню і за 50 хв. спускаємося до табору. 

Купаємося в прохолодній воді, вечеряємо. 

24.07. Ранок прохолодний, вночі був приморозок, зате сонячно. Біля озера 

помічаємо багато куп свіжого помету, схоже на ведмежий ??? Хто це може 

підтвердити ??? Краса озера та квітів неймовірна. За озером, по гребеню гір  

(ФОТО 21) проходить кордон з Південною Осетією, але прикордонних знаків чи 

самих прикордонників немає. Дозвіл тут нікому не потрібний. Дивно. 

 

 

 

 

 

ФОТО 21 



Одходимо озеро Келіцад по північному берегу. Починаємо підйом навскоси по 

трав’яно-кам’яному схилу (ФОТО 22). Обійшовши на схилі кам’яну гряду, 

виходимо на сипучий сланцевий схил крутизною до 30 град.(ФОТО 23).

  

 

ФОТО 22 

 

 

ФОТО 23 

 Бачимо наш перевал Есі Високий. За три переходи від ночівлі по 30-35 хв. 

виходимо на перевал Есі Високий (1А, 3300) (ФОТО 24-25). Є перевальна записка. 



 

 

ФОТО 24           пер. Есі Високий в сторону г. Шерхота 

 

ФОТО 25      пер. Есі Високий в сторону долини Есікомідон 

Спуск з перевалу спочатку серпантином по «живому» сланцю 250 м (ФОТО 26). 

Далі по лівому борту по розсипах середніх каменів. Потім по середині долини. Є 

залишки снігу, проводили снігові заняття (ФОТО 27). З’являється вода, потім 

русло річки. Рухаємося правим берегом. Через два переходи по 35-40 хв. виходимо 

на трав’яні cхили з камінням. Організовуємо обід (ФОТО 28).  Пасмурно, легкий 

вітер, пробивається сонце. 



 

 

ФОТО 26 

 

ФОТО 27 

Після обідньої перерви виходимо до червоного русла річки. Тут дуже багато 

нарзанів різного смаку та газованості (ФОТО 29-31). Далі долина Есі виводить до 

розширення долини та броду (ФОТО 32). Переходимо на лівий берег, появляється 

стежка. Схили долини стають досить стрімкими, до 45-50 град. Стежки 

розходяться на безліч «баранячих». Трава досить висока. Русло річки далеко внизу. 

Рухаємось зосереджено, з напруженням (ФОТО 33-34).  



 

ФОТО 28                                                                  ФОТО 29 

 

ФОТО 30                                                       ФОТО 31 

 

ФОТО 32        Брід Есікомідон 



   ФОТО 33 

   ФОТО 34 

Стає видно долину Терека. В долині світить сонце. По трав’яному схилу 

спускаємося на правий берег Терека. Навпроти нас с. Кетрісі (ФОТО 35). Ліворуч, 

вверх по долині видно розвалини с. Закагорі та долину Суатісідон – наш 

подальший шлях (ФОТО 36). О 17.30 год. розбиваємо табір. Стомилися. Пройшли 

15 км. Перше півколо маршруту завершено. Ура! 



 

ФОТО 35 

 

ФОТО 36 

25.07. ДНЮВАННЯ. ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КЕРІВНИКА. 

Настрій вже звечора був святковий. Відсипались. Ранок сонячний і теплий. 

Почалися привітання іменинника. Далі похід до нарзанів, екскурсія до руїн 

Закагорі, зустріч з прикордонниками, перевірка документів. А потім святкування. 

Родина чабанів-азербайджанців зарізала барана та приготувала шашлик, 

лаваш,свіжі овочі, сир і, звичайно, вино. День вдався. (ФОТО 37-39). 

 



 

ФОТО 37 

 

ФОТО 38                                                ФОТО 39 

26.07. Починаємо друге кільце маршруту. Виходимо з табору о 9.15 годин. На 

лівий берег р. Терек переходимо по мосту (ФОТО 40) і за один перехід доходимо 

до КПП прикордонників. Перевірка документів, перепусток. О 10.30 годин 

входимо в долину Суатісідон (ФОТО 41). Спочатку дорога, потім стежка весь час 

лівим берегом піднімається у верхів’я. Переходимо бокові струмки, болотисті 

розливи. Коли вийшли до злиття основних потоків Суатісі, стежка зникла. Перед 

нами відкриваються льодовики та гребені гір. Наш шлях – крайній лівий (орогр.) 

приток. Вибираємо місце для ночівлі (ФОТО 42). Пройшли 12 км. 

 

 



 

ФОТО 40 

 

ФОТО 41 

 



 

ФОТО 42        Злиття потоків Суатісі 

27.07. Ранній вихід о 8.30 годин. Сонячно, тепло. Двоє учасників Микитенко 

Валентина та Прокопович Вікторія сходять з маршруту через фізичний стан і 

хворобу та повертаються в долину Терека, до Кобі та Степанцмінди.  Входимо в 

долину лівого притоку (ФОТО 43). Повільно, по рухливій середній сипусі, 

набираючи висоту 35хв., виходимо на невеликий виступ. Привал (ФОТО 44).  

 

ФОТО 43                                             ФОТО 44      

Попереду чути сильний гуркіт води. За 15хв. відкривається водоспад із льодовика 

Середній Суатісі. Понад притоком іде скельний притиск (прижим). Повертаємо 

праворуч, орієнтуючись на скельний гребінь (ФОТО 45). Виходимо на черговий 

виступ. Привал (ФОТО 46). 



 

ФОТО 45 

ФОТО 46 

Попереду крім скель нічого не видно. Рухаємось по середнього розміру каменям, 

набираючи висоту. Помічаємо характерну сідловину і до неї прямуємо. Ще за два 

переходи виходимо на перевал Північний Ірістон (1А, 3481) о 12.20год. (ФОТО 

47). Обідаємо. Записки в турі немає. Сідловина перевалу сильно розбита, плоска. 

Можна поставити декілька наметів. Води немає. Похмуро, легкий вітер. 

 



 

ФОТО 47     пер. Північний Ірістон. Фото в сторону р. Суатісі   

Спуск з перевалу починаємо о 13.30. Схил спочатку осипний 200 м до 30 град., 

місцями дрібна фракція, як пісок. Спускатись легко. Далі виположення до 20 град. і 

перехід на змішаний трав.-осипний схил. Ще за 30хв. виходимо на траву. Стежки 

немає. За чотири переходи по 30-35хв. виходимо до р. Мнаісідон, де організовуємо 

ночівлю. Пройшли 11 км. Річка повноводна і швидка. Переправу залишаємо на 

ранок (ФОТО 48-49).  

 

ФОТО 48       Спуск з пер. Ірістон Північний 



 

ФОТО 49                  Долина р. Мнадон 

28.07. Ранок сонячний, безвітряний. Розвідали переправу через Мнаісідон. Вода 

невисока, не вище колін, є розливи і острівки. Вийшли о 10.15 годин. Переправа 

швидка. Далі тримаємо напрямок на протилежний трав’яний пагорб (ФОТО 50). 

Переходимо боковий потік, проходимо сланець, починаємо підйом по схилу 

(ФОТО 51). Місцями з’являється стежка. Через 30 хв. підйому на пологому схилі 

робимо привал (ФОТО 52). 

  ФОТО 50 

 



  ФОТО 51 

 ФОТО 52 



 «Змійкою» виходимо на горизонтальне зелене виположення долини. Праворуч по 

руху велика прірва з бурхливим лівим притоком Мнадону. Обід та відпочинок на 

сонці. 

Перед нами розсипи середніх валунів, а вверху з плато у прірву зривається 

великий, брудний і гучний потік. Навскіс траверсом по валунах, що переходять в 

трав’яний схил, піднімаємось на гряду. Відкривається вид на засніжені вершини, 

протилежну долину та пройдений шлях від перевалу Ірістон (ФОТО 53-54). 

 

ФОТО 53                                                   ФОТО 54          

 І знову, траверсуючи схил вправо, виходимо на широке горизонтально-пласке 

плато, як футбольне поле (ФОТО 55). Справа височіє г. Шерхота (3625). 

Зупиняємось на ночівлю о 17.10 год. Пройшли 9 км. Вода є недалеко на схилі. 

Гарні вечірні пейзажі (ФОТО 56-57). 

 

З  

 

ФОТО 55 



 

ФОТО 56                                                        ФОТО 57 

29.07. Ранок сонячний, прохолодно +12, без вітру. Гребінь Шерхоти проглядається. 

 

Вихід о 9.20. Сідловина перевалу і підхід до нього чітко видно. Підйом триває по 

кам’яно-осипних схилах до 15-20 град., невеликих пласких майданчиках. 

Підперевальний зліт крутіший, місцями до 25 град.(  ФОТО 58). 

 

ФОТО 58 



О 11.30 група на перевалі Шерхота Півд. (1Б, 3402) ( ФОТО 59). О 12.00 починаємо 

спуск. Спочатку ідемо по рухливій сипучці із снігом, потім по сланцях, далі по 

дрібному і середньому камінні (ФОТО 60). За 40 хв. + 20 хв. виходимо на трав’яні 

схили. 

 

ФОТО 59    пер. Шерхота Півд.в сторону р. Мна та пер. Молодий комуніст 

     ФОТО 60 

 



З’явився струмок і починається  різкий спуск до правого русла Кесії (ФОТО 61). 

Русло Кесії ще має снігові мости. Переходимо на лівий берег правого потоку Кесії і 

по траві горизонтальним траверсом моренного гребеня виходимо в долину. Обід та 

сонячний відпочинок. Ще за один перехід та брід лівого русла Кесії і виходимо на 

підвищення. Тут зупиняємось на бівуак. 16.30 годин. На схилі біля річки є 2 

мінеральні джерела. Пройшли 13 км. Купаємось, сушимось. (ФОТО 62). 

 

ФОТО 61 

 

ФОТО 62 



30.07. Вихід на маршрут о 9.45 годин. За 300 м від табору в ліве русло Кесії впадає 

лівий маленький струмок, що веде до перевалу Гергеті. Стежка іде по самій низині 

вздовж струмка. За два переходи піднімаємося на відкрите трав’яно-кам’яне плато 

(ФОТО 63). Вода залишилась внизу. 

 

ФОТО 63 

Ще за один перехід виходимо на перевал Гергеті (н/к, 3387). Панорами просто 

чудові. Робимо фотосесію на фоні Казбеку (ФОТО 64-65).  

 
ФОТО 64 

 



ФОТО 65 

Долина р. Чхері ще закрита пагорбом. З перевалу робимо спуск навскіс вліво. 

Проходимо трав’яні та осипні схили і за два переходи виходимо до верхів’їв Чхері. 

ФОТО 66  

                                                  Долина Чхері 

Далі група вийшла на Гергетський «хрещатик» і по маршрутній стежці через 

перевал Саберце спустилася на гергетську поляну, що біля Самеби.            

Пройшли 14 км. Відпочинок, релакс та гостинна компанія грузинської МНС 

забезпечили гарний вечір. 



  

 

31.07. Залишився останній день походу. Зробили ранкові відвідини Самеби, 

фотографування і після пізнього сніданку спустились в Степанцмінду.                                         

Багато овочів, їжі, щоб втамувати свої бажання. Похід закінчився. Домовляємось за 

авто і після обід їдемо до Тбілісі. Ось і все. 

Всього пройдено: 126 км пішки, 2 перевали н/к, 2 перевали 1А, 2 перевали 1Б.  

 

 



Висновки та рекомендації:        Пройдений маршрут – це гірська ДВІЙКА +. 

1.Спец.гірського спорядження (мотузки, обв’язки, карабіни, каски, т.п.) на 

маршруті не використовували.  Потрібно, лише « вібрами» та льодоруб.   

2.Маршрут розроблений з урахуванням турпідготовки та фізпідготовки учасників. 

Без перенавантажень. 

3.Маршрут технічно не складний, простий в орієнтуванні. 

4. Цікаві озера, долини річок та снігові вершини. Дров на маршруті немає.  

5.Закріпились навики ходіння по осипних, трав’яних схилах. 

6.Стало впевнене користування льодорубом.  

7.Карти  точно відповідають реальності місцевості. Мають незначні хиби. 

8.Рекомендовано учасникам з початковою турпідготовкою, тому що осипні та   

трав’яні  схили, траверси, перехід річок і т.д. вимагає навиків.  

9.Цікаві історично-культурні місця Грузії, столиці Тбіліісі. 

10. Близькість Чорного моря з відпочинком в Кобулеті чи Бітумі доповнює такий 

активний маршрут. 

11.Закидання (заброску) продуктів чи спорядження група не робила. Але це 

можливо до верхнього поселення Кетрісі. 

 

Картографія та маршрутні документи    

 

ПЕРШЕ  КІЛЬЦЕ  МАРШРУТУ 



 

ДРУГЕ  КІЛЬЦЕ  МАРШРУТУ 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 







 



 



 

 

 


