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 Terminy / Ceny

Termin od Termin do cena/osoba
2019-09-18 2019-09-25 2150 PLN

 
 

S Gruzja

Program

Zwiedzimy: KUTAISI / CHERTWISI, WARDZIA, ACHALCICHE / BORJOMI, UPLISCYCHE, ANANURI /
GUDAURI, KAZBEGI / BODBE, SIGNAGI / TBILISI, MCCHETA.
Dzień 1. Zbiórka godzina 04:30. Transfer na lotnisko w Berlinie. Wylot z Berlina o godzinie 09:15. Przylot
do Kutaisi o godzinie 15:05 (czasu gruzińskiego). Transfer z lotniska do hotelu w Kutaisi. Gorąca
obiadokolacja i nocleg w Kutaisi.
Dzień 2. Po śniadaniu zwiedzanie Kutaisi. W tym dniu zwiedzimy drugie co do wielkości miasta Gruzji -
KUTAISI. Początki Kutaisi sięgają założonego około 40 wieków temu mitycznego królestwa Kolchidy,
łączonego z opowieścią o Złotym Runie i Argonautach. Zwiedzimy wpisaną na listę dziedzictwa UNESCO
Katedrę Bagrata z XI wieku, klasztor Gelati z XII wieku - zbudowany przy dużej pomocy finansowej króla
Dawida Budowniczego.  Po południu zwiedzimy bajecznie kolorową Jaskinię Prometeusza i przepłyniemy
łodzią po podziemnych ciekach wodnych. Gorąca obiadokolacja i nocleg w Kutaisi.
Dzień 3. Po śniadaniu przejazd do Achalciche. W tym dniu zwiedzimy Chertwisi, Wardzia, Achalciche.
Pierwszym zwiedzanym obiektem będzie warowny zamek z dziewiątego wieku w CHERTWISI. Potężne
mury i dzisiaj robią olbrzymie wrażenie na zwiedzających. W pobliżu warowni krótki postój na targu
ceramiki. Następnym zwiedzanym obiektem będzie wykute w skale miasto twierdza - WARDZIA. Miasto
twierdza powstało na lewym brzegu rzeki Mtkvari w okresie XII-XIII wieku za czasów panowania Jerzego
III i królowej Tamary. Zespół architektoniczny pierwotnie budowany jako miasto-twierdza, stał się
warownym klasztorem, który odegrał ważną rolę w politycznym, kulturalnym, edukacyjnym i duchowym
życiu kraju. W kompleksie zamkowym znajduje się bogato zdobiony ściennymi malowidłami prawosławny
kościół Wniebowzięcia NMP. Po południu zwiedzimy twierdzę Rabati  w ACHALCICHE. Przejazd na kolację
do Borjomi - znanego kurortu wodoleczniczego. Gorąca obiadokolacja i nocleg w Borjomi.
Dzień 4. Po śniadaniu przejazd do Gudauri. W tym dniu zwiedzimy Borjomi, Upliscyche, Ananuri oraz
przejedziemy dolnym fragmentem Drogi Wojennej. W BORJOMI napijemy sie naturalnej wody mineralnej
oraz zobaczymy Park Borjomi. Następnie przejedziemy do UPLISCYCHE - skalnego miasta zwanego
"Twierdzą Boga". Powstałe na skalistym lewym brzegu rzeki Mtkvari skalne miasto, zawiera wspaniale
wkomponowane elementy od II w. p.n.e. do późnego średniowiecza. Po południu czeka nas przejazd
słynną dziewiętnastowieczną DROGĄ WOJENNĄ. W tym dniu zobaczymy również dawną gruzińską stolicę
ANANURI. W Ananuri zobaczymy XVII wieczny kompleks architektoniczny oraz twierdzę z dwoma
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kościołami i widokiem na zalew Zhinvali. Przejazd do Gudauri na kolację i nocleg. Trasa przebiega przez
malownicze partie wysokiego Kaukazu. Gorąca obiadokolacja i nocleg w Gudauri.
Dzień 5. Po śniadaniu przejazd do Kazbegi. W tym dniu podziwiać będziemy wspaniałe widoki na trasie
górnego  fragmentu Drogi Wojennej od Gudauri  wzdłuż rzeki Tergi  do Kazbegi. KAZBEGI to główne
miasta regionu. Z Kazbegi czeka nas górska wyprawa przez piękne lasy i doliny do kościoła św. Trójcy,
znajdującego się na wysokości 2170 m. Przy dobrej pogodzie można dostrzec jeden z największych
lodowców na Kaukazie - Kazbegi (5047m, . Według mitologii greckiej do szczytu Kazbegi został przykuty
Prometeusz. Przejazd doTbilisi. Gorąca obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.
Dzień 6. Po śniadaniu przejazd do Signagi. W tym dniu zwiedzimy Signagi, Bodbę i winiarnię gdzie
skosztujemy spaniałych gruzińskich win.  Signagi to jedno z głównych miast w regionie Kachetia słynącym z
produkcji słynnych na cały świat wysokiej klasy win gruzińskich. W SIGNAGI zobaczymy malowniczo
położona twierdzę oraz mury miejskie. Twierdza stanowiła ważny element systemu obronnego w dawnej
Gruzji. Następnie przejedziemy do BODBE - jedno z ważniejszych miejsc pielgrzymkowych Gruzinów. W
Bodbie, w monastyrze pochowane są relikwie św. Nino, patronki Gruzji. Po południu wizyta w winiarni
znajdującej się w wydrążonych wewnątrz góry tunelach, połączona z degustacją lokalnych wyrobów.
Przejazd do Tbilisi. Gorąca obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.
Dzień 7. Po śniadaniu przejazd do Mccheta. W tym dniu zwiedzimy Tbilisi i Mccheta.  TBILISI to stolica i
największego miasta Gruzji. Miasto liczy około miliona mieszkańców. Powstało w V wieku n.e.  za
panowania Vakhtang Gorgasali. W Tbilisi zobaczymy: Katedrę Świętej Trójcy - będącej największą
prawosławną katedrą w Gruzji, starówkę, Mtacmindy - Świętej Góry, z której roztacza się przepiękny widok
na okolicę, Kościół Matki Boskiej zbudowany w V wieku, Katedrę Sioni. Następnie przejazd do Mccheta.
MCCHETA -  to licząca 3000 lat starożytna stolica i centrum religijne Gruzji. Zobaczymy wpisane na listę
UNESCO: Monastyr Dżwari, katedrę Svetitskhoveli, gdzie znajdują się szaty Chrystusa. Uroczysta kolacja
połączona z zabawą i tańcami w Tbilisi. Przejazd na lotnisko w Kutaisi.
Dzień 8. Planowany wylot z Kutaisi o godzinie 6:35. Planowany przylot do Berlina godzina 8:50. Transfer
autokarowy do miejsca startu wycieczki.

Świadczenia w ramach ceny

1.     Obsługa: przewodnika gruzińskiego oraz polskiego pilota..

2.     Degustacja gruzińskich win.

3.     Ubezpieczenie KL, NNW na zasadach ogólnych towarzystwa ubezpieczeniowego.

4.     Zakwaterowanie: 06 noclegów w hotelach 3 ***.

5.     Wyżywienie: 06 śniadań i 06 gorących obiadokolacji, 01 uroczysta kolacja połączona z zabawą. 

6.     Transport autokarowy na terenie Gruzji.

7.     Realizacja programu zwiedzania. 

Świadczenia dodatkowo płatne

Za dodatkową opłatą:

1. Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych 30,00  Euro;

2. Transfer autokarowy na lotnisko w Berlinie i z lotniska - 120,00 PLN;

3. Wszelkie opłaty miejscowe, w hotelach, w samolocie, na lotnisku i nie wymienionych w cześci "
Świadczenia w ramach ceny";

4. Bagaż podręczny rejestrowy maksymalne wymiary 55x40x23cm. do 10 kg;

5. Bilet lotniczy - cena biletu, w obie strony, zależna od terminu zakupu biletu (na dzień 05 kwietnia 2019 -
350,00 Euro).

 
 


