Program wycieczki - GRUZJA
Dzień 1: Przelot Kutaisi - Tbilisi (250 km.)
Przylot na lotnisku w Kutaisi od 14:15. Transfer do Tbilisi. Zakwaterowanie. Wypoczynek. Wieczorem
Kolacja. Nocleg w Tbilisi. (-, -, K)
Dzień 2: Tbilisi miasto
Śniadanie. Zwiedzania Tbilisi - miasta położonego na kilku wzgórzach: katedra Świętej Trójcy,
Metechska cerkiew (XIII w) (stąd rozciąga się piękny widok na Tbiliskie starówki). Dalej jedziemy kolejką
do twierdzy Narikala (IV w), z której mamy przyjemność zobaczyć fantastyczny widok na całe miasto, a z
drugiej strony otwiera się widok na ogród botaniczny. Pieszo kontynuujemy drogę do Abanotubani
(znane łaźnie siarkowe). Spacerkiem idziemy wąskimi uliczkami tzw. Szardeni (najbardziej popularna
ulica w Tbilisi) do Bazyliki Anczyschati - najstarszej cerkwi miasta (VI w). Czas wolny. Kolacja w lokalnej
restauracji z programem folklorystycznym . Program od 20:00. Powrót do Hotelu. Nocleg w hotelu w
Tbilisi. (Ś, -, K)
Dzień 3: Tbilisi – Bodbe – Signagi – Weliscyche – Tbilisi (270 km.)
Śniadanie. Wyjazd do Kacheti - jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji. W drodze do Signagi
pobyt w Bodbe – kompleksie klasztornym św. Jerzego i św. Nino. Następnie zwiedzanie miasta
„wiecznej miłości” – Signagi. Miejscowość - położona jest na wzgórzu, w środku rozległej winnej
równiny, z muru Sighnaghi - piekny widok we wszystkich kierunkach. Tutaj można podziwiać
wciśniętą pomiędzy pasmem Głównego Wielkiego Kaukazu i Górami Gomborskimi Równiny Alazani. Po
południu pojedziemy do Welistsikhe. Wizyta w gospodarskie rolnym gdzie zwiedzimy 300 letnią
piwnicę oraz zjemy obiad. Degustacją 2 x próbek wina oraz lokalna wódka. Powrót, nocleg do hotelu
Ś, O,
Dzień 4: Tbilisi - Ananuri - Kazbegi - Tbilisi (320 km.)
Śniadanie . Zaczynamy naszą podróż po Gruzińskiej Drodze Wojennej, wśród gór Wielkiego Kaukazu. Po
drodze zwiedzamy twierdzę Ananuri (XVII w) Z przepięknym widokiem na Żynwalski Zbiornik Wodny.
Przejazd do miasteczka Kazbegi - główne miasto w regionie Khewi. – nawiedzenie kościoła
Przenajświętszej Trójcy Giergieti. Panorama na Kazbeg (5047 m) - trzeci w Gruzji szczyt pod
względem wysokości. Nazwa góry Kazbeg to gruzinsku - „Mkinvartsveri” czyli zmarznięty, lodowy
szczyt. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Tbilisi. (Ś, -, K)
Dzień 5: Tbilisi
Śniadanie. zwiedzanie historycznego centrum Tbilisi – Starego Miasta z pilotem grupy. Czas wolny na
zakupy, kawę lub lokalne słodkości. Kolacja tego dnia we własnym zakresie. Nocleg w Tbilisi. (Ś, )
Dzień 6: Tbilisi - Mccheta - Gori - Uplistsikhe – Kutaisi (280 km.)
Śniadanie. Przejazd do starożytnej stolicy Gruzji Mcchety – miasta – muzeum, wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Centrum religijne Gruzji. Zwiedzanie: katedra Swietichoveli ,
świątynia - klasztor Dżwari, klasztor Samtawro. Przejazd do Upliscyche - największego skalnego miasta
na terenie Gruzji i jednego z najważniejszych handlowych punktów na Jedwabnym Szlaku, jest to
najstarszym zabytek Gruzji (II tys. p.n.e.). Po drodze – dla ciekawskich istnieje możliwość zatrzymania
się w Gori - miejsce urodzenia J. Stalina. Możliwy postój przy jego domu - muzeum. Dojazd do Kutaisi.
Kolacja i nocleg w Kutaisi / Guesthous (każdy pok. ma swoją łazienkę i prysznic). (Ś, -, K)
Dzień 7: Kutaisi – Batumi miasto - Kutaisi (300 km.)
Śniadanie. Przejazd nad Morze Czarnego, do Batumi - czarnomorska perła Gruzji, która fascynuje
turystów swoimi widokami na morze i góry. Zwiedzania miasta, spacer nadmorską promenadę, czas
wolny w mieście. Powrót, kolacja i nocleg w Kutaisi, Guesthous (każdy pok. ma swoją łazienkę i
prysznic). (Ś, -, K)
Dzień 8: Kutaisi miasto - Gelati - Kutaisi Lotnisko (50 km.)
Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Gelati - z trzema cerkwiami i budynkiem Akademii Nauk, gdzie
studiowali wybitni myśliciele gruzińscy i greccy. Kompleks powstał w złotych czasach gruzińskiej
monarchii. Jego fundatorem był król Dawid Budowniczy. Obiekty znajdują się na liście UNESCO. Transfer
na lotniska. Wylot do Polski 14:45. (Ś, -, -)

Cena 3400 PLN
Świadczenia w cenie podstawowej:
• 7 noclegów w hotelach klasy turystycznej 3*, Guesthous w Kutaisi (5xTbilisi, 2x Kutaisi). Pokoje 2, 3
os. z łazienkami. Dopłata za pok. 1-os.
• Śniadania (7), i obiadokolacje (5), obiad (1). W cenę obiadokolacji nie są wliczone napoje.
• Przelot na trasie Warszawa – Kutaisi – Warszawa z bagażem do 10 kg. Przy grupie powyżej 34 os 1
bagaż rejsowy do 20 kg na 2 osoby.
• Przejazdy autokarem na trasie Olsztyn – Lotnisko, Lotnisko - Olsztyn
• Przejazdy autokarem w Gruzji – w gruzińskich autokarach nie jest dostępne WC.
• Ubezpieczenie KL do 15 000 EUR, NW i bagaż do 1000 zł.
• Opieka polskiego pilota na całej trasie
Obligatoryjne wydatki programowe warunkujące realizacje programu
Wstępy + degustacje + zwyczajowe napiwki + przejazd jeepami po Kazbegi, miejscowy pilot/
przewodnik - 80 EURO .
UWAGA: Wydatki programowe są obligatoryjne i dodatkowo płatne.
Za dopłatą:
Pokój 1-osobowy: 120 Euro USD
INFORMACJE DOTYCZĄCE BAGAŻU
W cenie wliczony jest bagaż podręczny o następujących parametrach: 55x40x23cm, waga do 10 kg na
1 osobę , oraz 1 bagaż rejestrowany o wadze do 20 kg na 2 osoby

Zgłoszenia i wpłaty gotówkowe na tę wycieczkę przyjmują koleżanki: Grażyna Cymcyk 502 666 380 i
Bożenna Saniewska 503 167 753 w środy w godzinach od 12.00 do 14.00 w Klubie Turysty PTTK.
Wpłat można dokonać w następujących ratach:
I rata- do 31.12.2018

PLN 500,00

II rata do 28.02.2019

PLN 800,00

III rata do 31.03.2019

PLN 800,00

IV rata do 30.04.2019

PLN 1 300,00

