
Zmęczeni miejskim zgiełkiem  
i skuszeni możliwością odkrycia 
czegoś całkowicie nowego, na prze-
łomie kwietnia i maja wybraliśmy 
się do położonego ponad 3000 km 
od Polski kraju. Przy okazji mieliśmy 
za zadanie wypróbować możliwo-
ści nowego członka rodziny Fiata  
– siedmioosobowego vana o nazwie 
Freemont. Dlaczego Gruzja? Bo to 
ciekawy kraj, nieskażony jeszcze 
komercją, z pełną gamą różnorakich 
dróg, bogatą historią i zapierającymi 
dech w piersi krajobrazami. Kraj, 
w którym można przetestować sa-
mochód w różnych okolicznościach 
i przy okazji poznać inny skrawek 
ziemi. Dlaczego Freemont? Bo to, 

jak się okazało, znakomity środek 
transportu w takich okolicznościach. 
Wspólnie przespacerowaliśmy się 
łagodnie wijącymi się pomiędzy 
zielonymi o tej porze roku wzgó-

rzami półpustynnych stepów na 
południu, zaglądając do tysiąclet-
nich monastyrów. Towarzyszyły 
nam tam słońce, przeglądające się  
w wiosennych kałużach, śmigające 
nad dachem i głowami ptactwo, 
stada owiec, bydła i koni. 

Wspólnie przemierzaliśmy winnice 
Kachetii, chociaż tylko my popróbo-
waliśmy słynnego gruzińskiego wina. 
Freemontowi mogłoby zaszkodzić, 
on raz na jakiś czas otrzymywał 

swoją porcję oleju napędowego, na 
który jednak nie przejawiał zbytniego 
apetytu. W trakcie całej podróży  
i testu średnie spalanie wyszło na 
poziomie 7,2 l/100 km. 
Pokonywaliśmy wspólnie humorzaste 
wiosną góry Kaukazu. To właśnie 

tu cieszyliśmy się, że Fiat pomyślał  
o zamontowaniu we Freemoncie sys-
temu Hill Start Assist. Przydał się on  
w czasie wspinaczki na Gergeti (2400 
m n.p.m.), na szczycie którego stoi 
kościół Tsminda Sameba (Świętej 
Trójcy) – miejsce pielgrzymek zarów-
no wiernych, jak i turystów. Widok 
Kościoła Świętej Trójcy, na szczycie 
Gergeti i na tle sięgających 5000  
i więcej m n.p.m. surowych gór, jest 
chyba najbardziej rozpoznawalnym 
widokiem z Gruzji. Gdyby w sprze-
daży były pocztówki, co najmniej co 
druga z nich przedstawiałaby ten 
właśnie obrazek. 
Poza Tsminda Sameba, do którego 
może dojechać każdy, pod warunkiem 

Jeśli chcecie odpocząć, 

poznać serdecznych 

ludzi, popróbować 

wspinaczki przez pół-

dzikie przełęcze, krót-

ko mówiąc, wyrwać 

się z rutyny i przeżyć 

przygodę, nie szukajcie 

ofert biur podróży. 

Lepiej przygotujcie 

mapę i, podobnie jak 

my, wytyczcie na niej 

cel – Gruzja. 
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Wyprawa do Gruzji może się okazać prawdziwym 

wyzwaniem dla samochodu, poruszanie się po tutej-

szych drogach to czasami offroad
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że jedzie samochodem tereno-
wym, do większości zabytkowych 
kościołów i klasztorów, nierzadko 
pochodzących z V w., prowadzą 
zazwyczaj utwardzone drogi. Dla-
tego ich zwiedzanie jest takie 
proste i przy okazji przyjemne, bo 
najczęściej te stare budowle stoją 
w malowniczych miejscach, na 
wzgórzach, z których roztaczają 
się piękne widoki – w sam raz 
na pocztówki. 
Wśród pokonanych przez nas 
szlaków nie znalazła się droga 
za trudna dla Freemonta. Cho-
ciaż było blisko. Mowa o jednym  
z bardziej malowniczych trak-
tów przez Chewsuretię, wiodący 

do warownej dwunastowiecznej 
wioski Shatili, który jest jedno-
cześnie jednym z trudniejszych. 
Warto jednak pokonać tę trasę, 
bo na jej końcu czeka nagroda 

– widok, który sam się wpra-
sza na kartkę z pozdrowieniami  
z dalekiej podróży – malownicza 
i groźna twierdza nad brzegiem 
rwącego nurtu rzeki Argu. Widok 
niezapomniany, jak cała nasza 
podróż.

AKCJA SPECJALNA

Gruzja potrafi urzekać malowniczymi krajobrazami 
i bardzo klimatycznymi zabytkami. Często jednak 
jedyna droga prowadząca w jakieś atrakcyjne tury-
stycznie miejsce okazuje się błotnistym, ziemnym 
szlakiem, upstrzonym dziurami i koleinami, dla 

wielu aut całkowicie nieprzejezdnym. W takim miej-
scu Freemont dostawał szansę, by pokazać swoją 
terenową naturę. Wykorzystał ją w stu procentach. 
Okazał się być znakomitym turystą, który nie boi się 
wzniesień, nierówności czy błota. 

Tak duże auto powinno teoretycznie dużo palić. 
Tymczasem poddawany naprawdę ekstremalnym 
testom Freemont spisał się pod tym względem 
znakomicie ( jedyne 7,2 l/100 km). Nie zawiodły 
także zamontowane w aucie nowoczesne systemy, 
takie jak Hill Start Assist. Wszystko to sprawiło, że 
mogliśmy przemierzać Gruzję wzdłuż i wszerz bez 
problemów z tankowaniem czy dojazdem.

Przestronny Freemont, w który zapakowaliśmy wszystkie potrzebne w podróży rzeczy do 
bagażnika i licznych poręcznych schowków, komfortowo i szybko dowiózł nas na Kaukaz. A tam 
zarówno na niego, jak i na nas czekały przygody w przeróżnych zakątkach całej wschodniej Gruzji. 

Ekstremalny test Fiata:  15 225 km

Wyprawę, taką jak ta 

zapamiętuje się na 

całe życie

 DANE TECHNICZNE

CO TESTUJEMY?
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OCENA: 5,5

Samochód uznawany za rodzinny z zasady 
projektowany jest tak, aby sprostać wyjąt-
kowo wysokim oczekiwaniom użytkowni-
ków.  Nie znaczy to jednak jeszcze, że da 
sobie równie dobrze radę w terenie. Duży, 
przestronny Freemont  uchodzi właśnie za 
taką rodzinną propozycję Fiata. Postanowi-
liśmy sprawdzić, czy jest w stanie podołać 
wyzwaniom cięższym niż rodzinne wojaże. 
Przygotowaliśmy dla niego trasę godną 
profesjonalnych aut terenowych. Oczekiwa-
nia dotyczące komfortu, spalania, nieza-
wodności były wysokie ale Freemont spro-
stał im bez problemu. Jedyny minus – kiep-
sko poradził sobie z przeprawą przez wodę 
– głębszą niż 30 cm. 

FIAT FREEMONT

 Silnik Diesla 170 KM    Trójstrefowa klima-
tyzacja 7 miejsc siedzących Dostęp bez-
kluczykowy 32 konfiguracje siedzeń  

Ponad 20 schowków Podnoszone siedzi-
ska dla dzieci  Przeglądy co 30 tys. km  

Systemy ESP, Traction Control, Active  
Hood, Brake Assist, Hill Start Assist, ERM
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