
 

»ცისარტყელის მარშრუტი« გაბი ლაპპე და კაი მალუკი, პირველი აგვისტო, 2018, 

UIAA III+, 485 მ, ჩანჩქერის სიახლოვიდან მასზე ფანტასტიური ხედით. ნუ 

დაგაღონებთ პირველი ორი თოკი, რელიეფი ზემოთ ბევრად ლამაზდება. 
 

აღჭურვილობა: 60 მ. ერთმაგი-საცოცი თოკი, 10 წყვილი გადაბმული კარაბინი, 

რამოდენიმე ,,ფრენდი“ და ,,ჩაშაჭედი“ დაცვა, დამატებითი უსაფრთხოებისათვის. 
 

ფიქსირებული დაცვა: აუსტრიალპინის შლამბურები წებოთი, 75მმ                   

Upat UKA3 M12 ნაერთის საშლამბურე კაფსულით. მარშრუტი სრულად 

შლამბურით არის აღჭურვილი, დისტანცია მათ შორის სირთულის შესაბამისია. 

ყოველი სადგური აღჭურვილია ორი შლამბურით. 
 

მისასვლელი: მაზერის ხიდიდან, გრანდ ჰოტელ უშბას სიახლოვეს, გადაკვეთე 

დოლრას მდინარე და გაჰყევი ბილიკს დაახლ. ორი საათის განმავლობაში 

სასაზღვრო დაცვის პოსტამდე, არის კარგი კემპინგის ადგილიც. გაჰყევი მკვეთრ 

ბილიკს უშბის ჩანჩქერის ძირისკენ (ჩრდილო-დასავლეთით) 30წთ. განმავლობაში. 

უშუალოდ ძირთან მისვლამდე მარცხენა მხარეს პატარა წყლის ნაკადი მოდის: ასეთ 

ლანდშაფტს მიუჩვეველი ადამიანისთვის შეიძლება სჯობდეს დილით ადრე ასვლა 

ტრეკინგის ჯოხებითა და/ან სანდლებით. 
 

დაშვება: ბოლო თოკის ბოლოდან იარე 5-10წთ აღმართში ბილიკამდე, რომელიც 

მიემართება უშბის მყინვარისაკენ. გაჰყევი მას მარცხნისაკენ. 
 

პასუხისმგებლობა: ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია არ არის აუცილებლად 

ზუსტი და სრულად აღმწერი. 

 

»The Rainbow Climb«, Gaby Lappe and Kai Maluck, August 1st, 2018, 
UIAA III+, 485m, with fantastic views into the heart of the waterfall. 

Do not get discouraged by the first two pitches, the terrain will get far 
more beautiful! 
 

Gear: 60m single rope, 10 quickdraws, maybe a few friends and nuts for 
additional protection. 
 

Bolts: Austrialpin glue-in bolts 75mm with Upat UKA3 M12 chemical 
anchor capsules. Route fully bolted, bolt distances vary according to the 

difficulties of the relevant passages. All belays equipped with two bolts. 
 

Access: From Mazeri's Grand Ushba Hotel, cross the Dolra River and 

follow it upstream for 2 hours to a border police post with a good 
camping site. Hike the obvious footpath to the north-east for another 30 
minutes to the base of Ushba waterfall (also called Shdugra). Just 

before the waterfall, there is a little stream coming down from the left, 
which those unfamiliar with such terrain may prefer to cross early in the 

morning, with trekking poles and/or wading shoes. 
 

Descent: From the end of the last pitch, walk 5-10 minutes uphill to the 

footpath leading up to Ushba Glacier. Follow it to the left. 
 

Disclaimer: No liability is assumed for the correctness and completeness 

of the information given in this document. 
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