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Wyprawa do Gruzji jest wspaniałą przygodą i to z wielu powodów. Raz, że to kraj wart 

poznania sam w sobie, a dwa, że droga, którą trzeba przebyć, by tam dotrzeć, należy do 

wyjątkowo ciekawych. Przekonaliśmy się o tym podczas wyprawy Fiatem Freemont

Wyprawa Fiata Freemont
Gruzja 2012 

N
ajpopularniejsza droga  
z Polski do Gruzji, gdzie 
mieliśmy przetestować  Fre-
emonta, wiedzie przez Tur-

cję. Odległość nie jest mała, warto 
więc tak zaplanować podróż, aby 
po drodze było gdzie odpocząć i co 
zwiedzić, a w Turcji miejsc, które 
warto zobaczyć, nie brakuje.
Przykład? Nasz pierwszy przysta-
nek, czyli Park Narodowy Siedmiu 
Jezior. Znajduje się tu pole biwako-
we, na którym po uiszczeniu  drob-
nej opłaty można rozbić namiot lub 
wynająć domek. We Freemoncie 
po rozłożeniu wszystkich siedzeń 
da się wygodnie spać, więc na tego 
typu opłatach udało nam się zaosz-
czędzić parę lir. Nie zamierzaliśmy 
natomiast oszczędzać na opłatach 
za wjazd do parku, który można 
zwiedzać samochodem. 
Miłośnicy samochodowych wspi-

naczek drogami szutrowymi znaj-
dą tu coś dla siebie. Nie oznako-
wane drogi przez góry, w których 
wciąż leżał śnieg, sprawiły, że te-
stowany Freemont miał znacznie 
szersze pole do popisu. Na przy-
kład kiedy przyszło przecisnąć się 
wąskim przesmykiem pomiędzy 
zwalonym pniem a skrajem drogi, 
poza którym był już tylko stromy 
spad. W wyobraźni już widzieli-
śmy poharatany sterczącymi gałę-
ziami lakier! O dziwo, ten test na 
odporność lakieru na zarysowania 
Freemont zdał na szóstkę. Zalany 
parking czy zwalone w poprzek 
drogi drzewo, które napotkaliśmy 
w trakcie poruszania się jednym ze 
szlaków – to inne przykłady tam-
tejszych atrakcji. Nagroda za po-
konanie przeszkód i wjazd na górę 
była zawsze taka sama – wspaniałe 
widoki.

 DANE TECHNICZNE

TEST FIATA FREEMONT
EKSTREMALNE: 15 225 KM

OCENA: 5,5

Przestronne i bardzo elastyczne wnętrze, 
zgrabna sylwetka, wysoki komfort i niewyso-
kie spalanie – wszystkie te cechy sprawiły, że 
Fiat Freemont , niedługo po swoim debiucie, 
zdobył grono sympatyków. Zwłaszcza wśród 
najbardziej wymagających użytkowników, 
czyli rodzin z dziećmi. My jednak postanowi-
liśmy poddać go wyzwaniom cięższym  niż 
rodzinne wojaże. Przygotowaliśmy ekstre-
malną trasę godną profesjonalnych aut tere-
nowych. Oczekiwania dotyczące komfortu, 
spalania i niezawodności były wysokie. Fre-
emont sprostał im jednak bez problemu. Je-
dyny minus: mimo talentu do offroadu kiep-
sko radzi 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

FIAT FREEMONT – WYPRAWA GRUZJA 2012

W zwiedzanym parku 
nieraz przydawał się sys-
tem ESP, i offroadowe do-
świadczenie
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