Gruzja
Cena: 2990 2700,- zł

Termin: 02 – 09.05.2019r
Transfer z Białej Podlaskiej do Warszawy w cenie!

Kutaisi - fontanna Kolchidy i jaskinia Prometeusza ● Upliscyche - skalne miasto ● Tbilisi - najpiękniejsze miasto Kaukazu ●
Mccheta - stolica starożytnej Iberii ● Gori - dom Stalina ● Borjomi - „alpejskie uzdrowisko”● Wardzia - klasztor wykuty w
skale ● Achalciche – z twierdzą Rabati z XII w ● Batumi - czarnomorski kurort Swanetia

Dzień I 02.05.2019r.
Wylot do Gruzji z Warszawy, przylot do Kutaisi .Po przylocie
spotkanie z przewodnikiem pilotem przejazd do restauracji
na posiłek. Zakwaterowanie się w hotelu
Zwiedzanie Kutaisi - miasto zamieszkałe jest od 4000 lat, było
stolicą antycznego królestwa Kolchidy, do którego wg legendy
przybył Jazon z Argonautami po złote runo. W Kutaisi
zwiedzimy katedrę Bagrati, jak również klasztor Gelati (lista
UNESCO) oraz zobaczymy nowy budynek parlamentu i
fontannę Kolchidy. Przejazd do jaskini Prometeusza –
zwiedzanie. Trasa udostępniona zwiedzającym ma ponad
kilometr i prowadzi przez sześć podziemnych komnat. Nocleg
i obiadokolacja w Kutaisi

Dzień II 03.05.2019r.
Po śniadaniu wykwaterowanie przejazd do stolicy Gruzji, po
drodze zwiedzanie Uplistsikhe St – skalne miasto, położone
w malowniczej dolinie rzeki Kury. Budowane od V w. p.n.e. do
wieków średnich pełniło funkcję ważnego ośrodka
handlowego. Przyjazd do Tbilisi, czas wolny (wizyta w
łaźniach siarkowych dla chętnych; koniecznie trzeba zabrać
stroje kąpielowe i ręcznik). Obiadokolacja, nocleg w Tibilisi

Dzień III 04.05.2019r.
Po śniadaniu, zwiedzanie stolicy Gruzji: zobaczymy m. in.
największą budowlę sakralną Zakaukazia - katedrę Trójcy
Świętej, wjedziemy kolejką linową na Narikalę - starożytną
twierdzę wznoszącą się nad Tbilisi z przepiękną panoramą
miasta. Przejedziemy Aleją Rustawelego - najdłuższą ulicą w
Tbilisi rozciągającą się pomiędzy Placem Wolności, a placem
Rewolucji Róż. Znajduje się przy niej m.in. stary parlament,
Muzeum Narodowe, jak również liczne galerie, teatry i
kawiarnie. Następnie dla chętnych kolacja w tradycyjnej
restauracji,
połączona
z
programem
artystycznym
(dodatkowo płatna ok. 25 USD). Obiadokolacja, nocleg w
Tibilisi

Dzień IV 05.05.2019r.
Po śniadaniu przejazd do Mcchety, pierwszej stolicy i
religijnego centrum Gruzji, wpisanej na listę UNESCO.
Położona przy ważnym trakcie handlowym łączącym Morze
Czarne z miastami na wybrzeżu kaspijskim istniała już w
głębokiej starożytności. Przez kilka wieków Mccheta była
stolicą gruzińskiego królestwa Iberii. Rezydujący w Mcchecie
król Mirian III w 317 r. przyjął chrześcijaństwo, dlatego też
później miasto było siedzibą najwyższych władz Gruzińskiego
Kościoła Prawosławnego. Odwiedzimy tu katedrę Sweti
Cchoweli, która przez stulecia była miejscem koronacji i
pochówku władców Gruzji - wg legendy złożona jest szata
Chrystusa. Wjedziemy też na punkt widokowy przy kościele
Dżwari. Powrót do Tibilisi czas wolny na zakupy,
obiadokolacja, nocleg

Dzień V 06.05.2019r.
Po śniadaniu wykwaterowaniu przejazd do Gori, które
zostało ufundowane przez jednego z najsławniejszych
władców Gruzji, Dawida IV Budowniczego (1089–1125).
Wizyta w domu - muzeum Stalina, zobaczymy również wagon,
którym dyktator pojechał na konferencję do Poczdamu.
Następnie przejazd do Bordżomi, słynnego gruzińskiego
uzdrowiska, gdzie skosztujemy wody mineralnej ze źródła w
Parku Wód Mineralnych. Poczujemy się trochę jak kuracjusze
w otoczeniu wysokogórskich krajobrazów. Przejazd
malowniczą trasą do Achalciche, gdzie zwiedzimy twierdzę
Rabati z XII w., położoną na wzgórzu w starej części miasta.
Kolacja, nocleg w hotelu

Dzień VI 07.05.2019r.
Po śniadaniu przejazd do Wardzi, skalnego miasta-klasztoru
usytuowanego na zboczu góry Eruszeti. W średniowieczu
Wardzia służyła jako schronienie podczas najazdów
mongolskich; była jednym z najważniejszych miast Gruzji.
Mogło tu mieszkać nawet do 60 tys. ludzi. Później Wardzia
została przekształcona przez królową Tamarę z obronnej
fortecy w zespół rezydencjalno-klasztorny. Kompleks wykuty
jest w zboczu górskim na kilkunastu poziomach, centrum jego
stanowi kościół Wniebowzięcia z XII w. z bogatymi freskami.
Następnie przejazd do hotelu w Batumi czas wolny, kolacja i
nocleg. Hotel Grand Palace http://sastumroebi.ge/grandpalace-en

Dzień VII 08.05.2019r.
Śniadanie, czas wolny na indywidualne zwiedzanie Batumi.
Stolica Adżarii jest dziś najsłynniejszym kurortem
nadmorskim Gruzji. Powszechnie znane są tutejsze plaże oraz
jedna z najdłuższych na świecie promenada przyciągająca
rzesze turystów. Podziwiać tu można także urokliwe uliczki,
eleganckie kamienice, świątynie różnych wyznań i
subtropikalną roślinność. Śpiewające fontanny, kluby nocne,
delfinarium. Zobaczyć tu można starą i nową część miasta,
promenadę z Wieżą Alfabetu i rzeźbą „Ali i Nino”, plac i statuę
Medei nawiązującą do mitu o złotym runie. Obiadokolacja,
nocleg

Dzień VIII 09.05.2019r.
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu wyjazd do Kutaisi gdzie odwiedzimy lokalny bazar, na
którym będzie można zakupić świeże owoce, znane gruzińskie sery i domowej produkcji i czaczę.
Przejazd na lotnisko . Wylot do Polski , powrót do Białej Podlaskiej

Cena zawiera: bilety lotnicze (bez bagażu rejestrowanego) , w cenie bagaż podręczny maks. 10 kg

o wymiarach 50x40x23 cm , zakwaterowanie (7 noclegów), wyżywienie:
(7 śniadań i 7 obiadokolacji), przejazd klimatyzowanym autokarem lub busem, opiekę pilota przewodnika, ubezpieczenie NNW i KL , zestaw słuchawkowy Tour Guide
Cena nie zawiera: kosztów biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 60 USD płatne obligatoryjnie na
miejscu; imprez fakultatywnych, dodatkowych posiłków we własnym zakresie (10-15 USD za 1 posiłek) oraz
innych wydatków osobistych. Bagaż rejestrowany 20kg - możliwość dokupienie ( ok.430 zł / os)
Uwagi do programu
- ww. program należy traktować ramowo i może on ulec zmianie z zachowaniem wszystkich pozycji zwiedzania. - w Gruzji, poza plażami Batumi, od turysty
oczekiwany jest skromny ubiór; mężczyźni zazwyczaj noszą długie spodnie, kobiety sukienki /spódnice za kolana, jeżeli kobieta decyduje się na spodnie,
powinny one być do kostek. Kobiety nie powinny nosić bluzek z głębokimi dekoltami. Bardzo prosimy stosować się do powyższych wytycznych - inaczej
turyści mogą nie zostać wpuszczeni do zwiedzanych obiektów. Wiele atrakcji wymaga podejść po kamienistych drogach pod górę. Pamiętajmy, że na każdej
trasie pokonujemy odcinki przez góry, gdzie pogoda może znacznie różnić się od upalnych dolin. Przyda się cieplejsze okrycie chroniące również przed
deszczem oraz krem z filtrem przeciwsłonecznym. Uwaga: nie chodzi o kurtki zimowe. - dla pań bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji w wielu obiektach
sakralnych od kobiet wymaga się nakrycia głowy. - w Gruzji będzie konieczność wymiany pieniędzy na lokalną walutę – lari (GEL). - istnieje możliwość
korzystania z kart płatniczych / kredytowych, jednak w słabiej zagospodarowanych rejonach trzeba posługiwać się gotówką. - w Gruzji w dalszym ciągu
najpopularniejszym językiem obcym jest rosyjski. - na wszystkie leki wwożone do Gruzji Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia lekarskie, a zestaw
mieć w bagażu podręcznym. Inaczej mogą zostać rozpakowane główne bagaże, a leki bez zaświadczeń mogą zostać zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz
wwożenia do Gruzji leków zawierających kodeinę lub pseudoefedrynę ( np. Ibuprom ). Szczegółowe informacje do uzyskania w Ambasadzie Gruzji w
Warszawie tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25.

Wizy
Od obywateli polskich nie jest wymagana wiza przy wjeździe do Gruzji. Do wjazdu na teren Gruzji wymagany jest paszport lub dowód
osobisty ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.

