Poznaj Krainę Kartli – GRUZJA 8 dni
Dzień 1: Droga na południe…
 wylot z Gdańska około godziny 16.00
 przelot do Gruzji
 obiadokolacja powitalna regionalna z winem
 nocleg

Dzień 2: Jaskinia Prometeusza, Enguri, Mestii
 śniadanie
 zwiedzanie magicznego miejsca – Jaskini Prometeusza, gdzie
podczas przyjemnego spaceru podziwiać można zadziwiające
skalne formacje oraz grę różnobarwnego światła i padających cieni
 przejazd na północ Gruzji – prosto do dziewiczej Swanetii. po
drodze wizyta między innymi na słynnej zaporze Enguri
 przyjazd do Mestii, pośród majestatycznych szczytów Kaukazu spacer po okolicy
 obiadokolacja regionalna z winem, nocleg w Mestii
Dzień 3: Ushguli
 śniadanie
 całodniowa wyprawa w głąb górskiego regionu Swanetii - Ushguli –
kompleks swańskich wiosek, zaliczany do jednych z najwyżej
usytuowanych na świecie (wpisany na listę UNESCO). To bajkowe
miejsce znajduje się u podnóża najwyższej góry Gruzji – Szchary
 późnym popołudniem powrót do Mestii
 wystawna regionalna obiadokolacja w postaci gruzińskiej Supry
 nocleg w Mestii
Dzień 4: Adżaria, Kobuleti
 śniadanie
 wyjazd w kierunku Batumi, cofając się piękną trasą górską.
Towarzyszyć nam będzie widok zjawiskowych szczytów Kaukazu
przejazd do słynnego regionu Adżaria, rozciągającego się wzdłuż
linii brzegowej gdzie podziwiać piękne plaże w Ureki
 odpoczynek i czas wolny nad brzegiem Morza Czarnego
 obiadokolacja regionalna z winem i nocleg w nadmorskim Kobuleti
Dzień 5: Batumi
 śniadanie
 zwiedzanie znanego z przeboju zespołu Filipinki Batumi - "Perły
Morza Czarnego"- spacer
słynnym bulwarem, będącym
pomnikiem minionej epoki przepychu ,wieża alfabetu gruzińskiego
oraz tańczące fontanny
 czas wolny nad brzegiem morza , powrót do hotelu w Kobuleti
 obiadokolacja regionalna z winem, nocleg

Dzień 6: Oktase, Gori, Tbilisi
 śniadanie
 wyjazd w kierunku stolicy kraju - Tbilisi
 po drodze zwiedzanie : katedra Bagrati oraz monastyr Gelati w
Kutaisi
 przejazd do zjawiskowego kanionu Okatse, nad którym zawieszone
jest piesze przejście widokowe
 przejazd do Gori
 obiadokolacja z wyśmienitym regionalnym winem
 nocleg, do hotelu w Tbilisi
Dzień 7: Tbilisi
 śniadanie
 zwiedzanie starego miasta: Most Pokoju, wjazd kolejką linową na
wzgórze Sololaki – miejsce związane z wieloma lokalnymi
legendami, Sobór Trójcy Świętej na wzgórzu św. Eliasz
 wystawna obiadokolacja z pokazem regionalnych tańców i śpiewu
gruzińskiego
 nocleg w Tbilisi
Dzień 8 : Mccheta, Uplisciche
 śniadanie
 zwiedzanie monastyru Jvari perły architektury gruzińskiej
górującego nad zjawiskową okolicą.
 przejazd do Mcchety, dawnej stolicy i zarazem jednego z
najpiękniejszych miast w Gruzji, mała degustacja w lokalnej
restauracji serwującej najlepsze chinkali w regionie
 wizyta w starożytnym skalnym mieście Uplisciche, położonym u
brzegu rzeki Kury
 transfer na lotnisko
 wylot ok. godz. 22 w drogę powrotną do Polski






Cena obejmuje:
7 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych hotele
3*
7 śniadań , 7 obiadokolacji regionalnych z winem
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, GFT
transport – wygodny autokar na miejscu








Cena nie obejmuje:
przelotu samolotem orientacyjny koszt w
zależności od wybranego terminu oraz terminu
zakupu biletów od 300 do 800 zł w jedną stronę
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny:
25-29 uczestników
45 - 49 uczestników
50 + uczestników
2.210 zł/os.
2.080 zł/os.
1.960 zł/os.
Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.

***
Wszystkie informacje i pomysły podane w niniejszym dokumencie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości osób, do których są adresowane.
Informacje te nie mogą być kopiowane w całości lub we fragmentach ani ujawniane lub wykorzystywane bez uprzedniej zgody BTA Prazevica. Przy złamaniu
w/w zasad zastosowanie ma Prawo o Ochronie Praw Autorskich.

