Wspaniała Gruzja - 5 dni

Wspaniała Gruzja
Podróż samolotem

Dzień 1: Droga na południe…
wylot z Gdańska około godziny 16.00
przelot do Gruzji
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Jaskinia Prometeusza, Uplisciche, Tbilisi
śniadanie
zwiedzanie magicznego miejsca – Jaskini
Prometeusza, gdzie podczas przyjemnego
spaceru podziwiać można zadziwiające skalne
formacje oraz grę różnobarwnego światła i
padających cieni
przejazd w drogę do Tbilisi, stolicy Gruzji - po
drodze wizyta w starożytnym skalnym mieście
Uplisciche, położonym u brzegu rzeki Kury
oraz miejscowość Gori
obiadokolacja z wyśmienitym regionalnym
winem
nocleg, do hotelu w Tbilisi

Dzień 3: Kachetii, Sighnaghi
śniadanie
wyjazd do Kachetii – regionu będącego
kolebką światowego winiarstwa. Dzień ten
przypadnie do gustu miłośnikom tego
szlachetnego napoju - wiedzy o jego tradycji i
historii , wizyta - w klimatycznej winnicy, na
degustację lokalnych trunków, zwiedzanie
sławnego monastyru Bodbe oraz grobu św.
przejazd do urokliwego „gruzińskiego
miasteczka miłości” Sighnaghi - miasto
zostało zbudowane na wzgórzu, z którego
podziwiać można wspaniały widok na dolinę
Alazani
czas wolny na chwilę odpoczynku lub spacer
powrót do stolicy

obiadokolacja
nocleg w Tbilisi

Dzień 4: Stepancminda, Gudauri
śniadanie
przejazd do Stepancminda (dawne Kazbegi) po drodze zwiedzanie : twierdzy Ananuri,
przełęczy krzyżowej oraz sławnego kurortu w
Gudauri. przejazd samochodami terenowymi
4x4 na wzgórze Gergeti, na którym znajduje się
znany klasztor Cminda Sameba oraz roztacza
się zjawiskowy widok na szczyt góry Kazbek
regionalna obiadokolacja z pokazem tańców
gruzińskich i śpiewu gruzińskiego
nocleg w Tbilisi

Dzień 5: Tblisi
śniadanie
zwiedzanie Tbilisi - stare miasto, Most Pokoju,
wjazd kolejką linową na wzgórze Sololaki –
miejsce związane z wieloma lokalnymi
legendami, perła architektury gruzińskiej
monastyr Jvari górujący nad zjawiskową
okolicą. Następnie odkryjemy piękno
przejazd do Mcchety, dawnej stolicy i zarazem
jednego z najpiękniejszych miast Gruzji
przejazd do Kutaisi
wylot do Polski ok. godz.22
zakończenie wycieczki w godzinach nocnych w
Gdańsku

Ze względu na ograniczoną ilość lotów z Gdańska do Gruzji sugerujemy wczesne rezerwacje .

Cena objemuje
4 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
4 śniadania , 4 obiadokolacje regionalne
z winem
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, TFG
transport – wygodny autokar na miejscu

Cena nie objemuje
biletów wstępów - ok.30 euro/os.
przelotu samolotem orientacyjny koszt w
zależności od wybranego terminu oraz
terminu zakupu biletów od 300 do 900 zł
w jedną stronę
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
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30 - 39 uczestników

40 - 49 uczestników

1.740 zł/os.

1.650 zł/os.

