
Gruzja

wrzesień 2022

GRUZJA

Gruzja nie bez przyczyny cieszy się zainteresowaniem i sympatią turystów. Ten

kraj to niezwykłe połączenie zapierających dech w piersi krajobrazów,

gościnnych ludzi i wspaniałej kultury. Jest to niezwykle malowniczo położony

kraj, który znajduje się na styku dwóch kultur. Przeplata się tutaj usilne dążenie

do zachodnich standardów z typowo wschodnim podejściem do życia, co w

efekcie daje niezwykłą, barwną mozaikę. Każdy region Gruzji ma swoją

unikatową specyfikę którą warto poznać.

Dzień 1: 10.09 TBILISI

● przylot do Kutaisi i transfer do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu

● pacer po alei Szota Rustaweli, starym mieście, zwiedzanie katedry Sioni

oraz bazyliki Anczischati (najstarszego monastyru w Tbilisi),

przejazd kolejką na twierdzę Narikala, z której rozpościera się

wspaniały widok na miasto oraz spacer do wodospadu położonego w

dzielnicy łaźni siarkowych

● kolacja w restauracji z pokazem tradycyjnych gruzińskich tańców

● powrót do hotelu w Tbilisi, czas wolny, nocleg

Dzień 2: 11.09 KACHETIA, WINNICE

● po śniadaniu w hotelu przejazd do Kachetii

● zwiedzanie Signagi – miasteczka z 2,5-kilometrowym murem obronnym,

znanego z najstarszego festiwalu wina w Gruzji

● kolacja u zaprzyjaźnionego winiarza w formie tradycyjnej gruzińskiej

uczty - supry - pełnej lokalnych specjałów, domowego wina, toastów,
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muzyki

● nocleg w Telavi

Dzień 3: 12.09 KAUKAZ, KAZBEGI, RAFTING

● po śniadaniu w hotelu zwiedzanie winnic, poznawanie tajników

gruzińskiej produkcji wina oraz degustacje

● w stronę Kazbegi (obecnie Stepantsminda) Gruzińską Drogą Wojenną

● zwiedzanie twierdzy Ananuri

● lunch na łonie natury nad rzeką, w okolicy Pasanauri, a dla chętnych

rafting

● punkt widokowy zwany "pomnikiem przyjaźni"

● kolacja i nocleg w Gudauri

Dzień 4: 13.09 SAMOCHODY TERENOWE, KLASZTOR ŚWIĘTEJ TRÓJCY

● po śniadaniu wyjazd samochodami terenowymi do zjawiskowej doliny

Truso przy granicy z Osetią Południową, znanej ze źródeł mineralnych,

jezior, średniowiecznych wież obronnych, klasztoru Abano oraz twierdzy

Zakagori, przy której znajduje wojskowy punkt graniczny, piknik w dolinie

Truso

● przejazd do Kazbegi (obecnie Stepantsminda), a stamtąd off road

samochodami terenowymi pod jeden z najpiękniej położonych

monastyrów w Gruzji – Tsminda Sameba (Świętej Trójcy), zbudowany na

wysokości 2200 m. npm, u podnóża góry Kazbek (5034 m. npm)

● kolacja i nocleg w hotelu w Gudauri
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Dzień 5: 14.09 TBILISI

● po śniadaniu powrót do Tbilisi

● po drodze zwiedzanie Uplisciche – najstarszego skalnego miasta w

Gruzji, w którym powstanie osadnictwa datuje się na II tysiąclecie

przed naszą erą

● zakwaterowanie i czas wolny w Tbilisi, kolacja w restauracji

Dzień 6: 15.09 BATUMI

● transfer do Batumi, zakwaterowanie w hotelu

● spacer po starym mieście i porcie

● kolacja

Dzień 7: 16.09 BATUMI

● po śniadaniu w hotelu czas wolny w Batumi, dla chętnych wycieczka do
ogrodu botanicznego

● pożegnalna kolacja w restauracji serwującej lokalne potrawy adżarskie

Dzień 8: 17.09 POWRÓT DO POLSKI

● odebranie pakietów śniadaniowych, transfer na lotnisko w Kutaisi i wylot

do Polski
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CENA:

Przy 40 osobach - 670 EUR

Przy 30 osobach - 700 EUR

Przy 20 osobach - 770 EUR

Cena zawiera:

● przejazdy klimatyzowanym autobusem

● noclegi w hotelach 4**** w pokojach dwuosobowych

● wyżywienie (śniadania, kolacje, 1 lunch-piknik w Truso)

● wynajem samochodów terenowych

● bilety wstępu do atrakcji wyszczególnionych w programie

● opiekę polskojęzycznego przewodnika

● ubezpieczenie KL 60 000 EUR i 15 000 PLN

● opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz

Pomocowy

Cena nie zawiera:

● biletu lotniczego

● napiwków

Płatne 200 EUR przy zapisie, pozostała kwota do 31 lipca 2022 r. Można płacić w

PLN po kursie sprzedaży EUR w NBP

Proponowane loty:

Wizzair

10 września Warszawa - Kutaisi 06.10-11.30

17 września Kutaisi - Warszawa 12.45-14.10

ewentualnie:

10 września Kraków - Kutaisi 06.00-11.05

17 września Kutaisi - Kraków 11.40-13.05
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