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                     SMAK GRUZJI -  OD PUSTYNI PO SZCZYTY KAUKAZU 
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  12.09-19.09.2020/3580 PLN 

Dzień pierwszy 
Przelot z Gdańska do Kutaisi. Przejazd do hotelu w Kobuleti - miasteczka u wybrzeży Morza Czarnego. 
Zakwaterowanie, wieczorny poczęstunek, nocleg 
Dzień drugi   
Śniadanie. Wyjazd w kierunku opiewanego przez Filipinki Batumi: zwiedzanie miasta, spacer słynnym bulwarem 
Batumi, pobyt na plaży, kąpiel w Morzu Czarnym. Powitalna Supra (obiadokolacja). Powrót na nocleg do Kobuleti 
Dzień trzeci 
Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Achalciche, po drodze cuda okolic Kutaisi: 
Jaskinia Prometeusza z pięknymi formami naciekowymi, Monastyr Mocameta, usytuowany na wysokim klifie nad 
rzeką Tskhaltsitela,  Katedra Bagrati. Obiad, nocleg w Achalciche 
Dzień czwarty 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Wardzii - największego miasta-twierdzy, wykutego w skale na 
lewym brzegu rzeki Mtkvari. Przejazd do Borjomi, słynnego miasteczka uzdrowiskowego gór Małego Kaukazu, 
obecnie słynące z butelkowanej wody mineralnej „Borjomi”, spacer do zimnego źródła zdrojowego w Parku Borjomi 
Przejazd do Tbilisi, po drodze obiadokolacja w Gori. Zakwaterowanie w Tbilisi, nocleg 
Dzień piąty 
Śniadanie. Tbilisi: zwiedzanie stolicy Gruzji – spacer po urokliwych zaułkach Starego Miasta, wjazd kolejką linową 
na wzgórze z Twierdzą Narikala, kościół Metechi, Katedra Sobór Trójcy Świętej, Aleja Szoty Rustawellego,  bulwar 
Mardżaniszwili, Park Europy z mostem Pokoju. Uroczysta supra z pokazem gruzińskich tańców narodowych, nocleg 
w Tbilisi 
Dzień szósty 
Śniadanie. Przejazd do  monastyru Cminda Sameba - jednego z symboli kraju, którego zdjęcia zdobią okładki 
magazynów podróżniczych. Przejazd  Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi.  Po drodze Twierdza Ananuri oraz 
miasto Stepancminda u podnóża góry Kazbek. Wspaniałe widoki na trasie od Gudauri, wzdłuż rzeki Tergi do 
Kazbegi. Dzień pełen off-road'owego szaleństwa w kierunku cerkwi Cminda Sameba, malowniczo położonej na tle 
szczytu Kazbek (5033 m n.p.m.). Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi 
Dzień siódmy 
Śniadanie. Wyjazd do Kacheti. Tam m.in. przejazd do Monastyru Bodbe, gdzie znajduje się grób św. Nino, następnie 
malowniczo położonego miasteczka Sighnaghi, skąd można podziwiać dolinę Alzańską oraz szczyty Wielkiego 
Kaukazu; po drodze wizyta w kachetyńskiej winiarni,  połączona z degustacją wytwornych win i koniaków 
(możliwość zakupu). Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi 
Dzień ósmy 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kutaisi; po drodze miasto Gori, gdzie zobaczymy dom, w którym 
urodził się i spędził pierwsze lata życia Józef Stalin, zakupy na lokalnym targu. Następnie odwiedzimy skalne miasto 
Uplisciche zwane „Twierdzą Boga”.  Wizyta połączona z degustacją  gruzińskich ciast i koniaków w lokalnej domowej 
cukierni. Obiadokolacja.Transfer na lotnisko do Kutaisi, przelot do Gdańska 
 
CENA ZAWIERA: przelot samolotem na trasie Gdańsk -  Kutaisi – Gdańsk, zakwaterowanie w hotelach ** i *** 
(pokoje 2, 3- osobowe), wyżywienie  (śniadania + obfite obiadokolacje), 1 x uroczysta kolacja z pokazem tańców 
narodowych, transport klimatyzowanym autokarem na terenie Gruzji, opiekę pilota oraz polskojęzycznego 
przewodnika, pełne ubezpieczenie KL – 30 000 euro, NNW – 15 000 zł , CP-ubezpieczenie od chorób przewlekłych, 
opłacone składki TFG w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, opłacone wstępy do zwiedzanych obiektów   
i atrakcji turystycznych 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmiani 
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