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„SMAK GRUZJI 27.09-04.10. 2018”
GRUZJA – SAMOLOTEM

8 dni (7 noclegów)

PROGRAM:

Dzień 1

- odprawa na lotnisku w Warszawie (OKĘCIE),
przelot do Kutaisi (Gruzja)
przejazd na obiad do Kobuleti, zakwaterowanie w hotelu
wyjazd w kierunku opiewanego przez Filipinki Batumi
zwiedzanie miasta oraz spacer słynnym bulwarem Batumi
Dzień 2 - wczesne śniadanie, wyjazd w kierunku Achalciche, po drodze wszystkie cuda okolic Kutaisi: - XI wieczny
kompleks monastyczny Gelati, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W monastyrze zachowały się
najznamienitsze freski i manuskrypty datowane na okres od XII do XVII wieku. Znajduje się tu grób Dawida IV
Budowniczego, jednego największych władców gruzińskich i kaukaskich, który był fundatorem kompleksu.
➢ przejazd do Monastyru Mocameta usytuowanego na wysokim klifie nad rzeką Tskhaltsitela, zbudowanego na
cześć dwóch świętych, braci Dawida i Konstantego, którzy poświęcili swoje życie Gruzji w walce z Arabami
➢ przejazd do Jaskini Prometeusza, gdzie obejrzymy imponujące stalaktyty, stalagmity, skamieniałe kurtyny wodne i
wodospady, w powrocie do Kutaisi zwiedzanie Katedry Bagrati. Znajduje się tu grób króla Bagrata IV, którego wkład
w rozwój kulturowy i edukacyjny Gruzji, był ogromny. W katedrze głównej zachowały się freski z XIV, XV,
➢ obiadokolacja w Achalciche na nocleg
Dzień 3 - po śniadaniu wyruszymy na zwiedzanie Wardzii, największego miasta skalnego w Gruzji,
➢ następnie pojedziemy do Borjomi, słynnego niegdyś miasteczka uzdrowiskowego z pięknym parkiem
➢ Przejazd do Tbilisi, po drodze obiadokolacja w Gori, nocleg w Tbilisi
Dzień 4 - śniadanie i wyjście do miasta, wizyta w najpiękniejszych fragmentach Starego Miasta, bazylikach, cerkwiach,
kościołach z monumentalną cerkwią Cminda Sameba, zawieszonym na klifie nad rzeką, kościele Metechi, w zaułkach,
promenadach spacerowych, alei Szoty Rustaweli i bulwarze Mardżaniszwili, Park Europy z mostem Pokoju, wjazd kolejką
linową na wzgórze z twierdzą Narikała, dzielnice Awlabari i Abanotubani,
➢ wieczorem uroczysta obiadokolacja z pokazem gruzińskich tańców narodowych, nocleg w Tbilisi
Dzień 5 - po śniadaniu naszym celem na ten dzień będzie monastyr Cminda Sameba - jeden z symboli kraju, którego
zdjęcia zdobią okładki magazynów podróżniczych. Wyruszymy w drogę ”Gruzińską Drogą Wojenną” odwiedzając miejsca
takie jak twierdza Ananuri oraz miasto Stepancminda, u podnóża góry Kazbek. Dzień pełen off-road'owego szaleństwa
zakończymy powrotem do Tbilisi, obiadokolacja i nocleg w Tbilisi
Dzień 6 - po śniadaniu wyjazd do Kacheti. Zobaczymy wyciosany w skale kompleks monastyczny David Gareji, położony
na półpustynnych zboczach górskich, na granicy gruzińsko-azerbejdżańskiej
➢ Przejazd do monastyru Bodbe, gdzie znajduje się grób św. Nino, która w IV wieku ochrzciła Gruzję i do malowaniczo
położonego miasteczka Sighnaghi skąd można podziwiać dolinę Alzańską i szczyty Wielkiego Kaukazu,
obiadokolacja i nocleg w Tbilisi
Dzień 7 - śniadanie, następnie przejazd do Kutaisi, po drodze: miasto Gori, gdzie urodził się Stalin
➢ Uplisciche - malownicze skalne miasto z V wieku
➢ degustacja w lokalnej domowej winnicy w Khidis Tavi
➢ obiad w Gori, przejazd do Kutaisi, wieczorna pożegnalna kolacja w Kutaisi
Dzień 8
Śniadanie w miejscu zakwaterowania, transfer na lotnisko im. Króla Davida Budowniczego w Kotpinari, odprawy
osobowe, bagażowe, celne, przejście do strefy odlotów. Odlot do Warszawy
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CENA UMOWY ZAWIERA;
przelot samolotem na trasie Warszawa - Kutaisi - Warszawa
zakwaterowanie w hotelach ** i *** (pokoje 2, 3, osobowe)
wyżywienie 2 razy dziennie (śniadanie + obfite obiadokolacje)
1 x uroczysta kolacja z pokazem tańców narodowych
transport na terenie Gruzji
opieka pilota oraz przewodnika
pełne ubezpieczenie KL – 30 000 euro, NNW – 15 000 zł oraz dodatkowe ubezpieczenie CP (choroby przewlekłe)

opłacone składki TFG w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
opłacone wstępy do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych
Transfer z Kalisza na lotnisko w Warszawie (Okęcie) i z powrotem
➢

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie

