Z nami marzenia łatwo się spełniają - nie przestawaj marzyć.
Podróż do Gruzji. To jest możliwe!

Witamy w Gruzji
Gruzini są bardzo gościnnymi
ludźmi. Tutaj każdy z chęcią
przywita Cię we własnym
domu. To miejsce spotkania
dwóch światów: kultury
europejskiej oraz azjatyckiej.
Jedni mówią, że Gruzja to
Europa, inni twierdzą, że Azja.
Sami Gruzini twierdzą że nie
jest to ani Europa, ani Azja, a
wielki Kaukaz, którego sercem
i centrum jest ich kraj.

Najbardziej potrzebne słowa
w Gruzji:
❖ Gamardżoba – Dzień dobry
❖ Rogor char – Jak się masz
❖ Kargad da szen – Dobrze, a
ty?
❖ Sad aris – Gdzie jest …
• Restorani – Restauracja
• Magazia – Sklep
❖ Ra girs – Ile kosztuje …
• Ckali – Woda
• Puri – Chleb
❖ Didi Madloba – Bradzo
Dziękuję
❖ Nachwamdis – Do
widzenia.

Loty do Gruzji
❖ LOT – Polish Airlines
•

Warszawa – Tbilisi –
Warszawa

❖ Wizz Air
•

Warszawa/Katowice –
Kutaisi –
Warszawa/Katowice

Ciekawe fakty, które warto
wiedzieć zanim wylądujesz w
Gruzji.
❖ Stalin był Gruzinem –
Tutaj więcej nie trzeba
dodać i tak wszyscy
wiedzą.
❖ Lech Kaczyński jest
Narodowym Bohaterem
Gruzji. W Tbilisi jest park
Lecha Kaczyńskiego, ulica
i monument.
❖ Gruzja jest ojczyzną wina.
Konieczne trzeba
spróbować tradycyjnego
trunku.
❖ Kuchnia Gruzińska: Chinkali (pierogi z mięsem i rosołem) ok. 0.8 lari szt. Chaczapuri od 5
do 10 lari, Sałatki Europejski od 7 do 15 lari.
❖ Gruziński 1 Lari = 1,4 polskiego złotego.
Dzień I – Przylot do Gruzji
Lotnisko

prywatne auto

Nocleg ( 13km )

Dzień II Tbilisi
Klimatyczne oblicze
Starego Miasta
•

•

•
•

•

Rike Park – Atrakcja
zarówno dla
zwiedzających jak i dla
mieszkańców Tbilisi.
Pełen niespodzianek
park położony na
lewym brzegu rzeki
Mtkwari (Kura). Brzegi
rzeki połączone są
niesamowitym Mostem
Pokoju.
Abanotubani – Ponad
1500 letnia dzielnica z
siarkowymi łaźniami i wodospadem.
Narikala – Starożytna twierdza z IV wieku.
Mtatsminda Park – Panorama Tbilisi. Chociaż można dojechać tam samochodem lub
autobusem, radzimy udać się tam kolejką linową.

Sobór Trójcy Świętej –
Znajduje się niedaleko
starego miasta. Dzieło
gruzińskiej architektury.
Majestatyczna świątynia
prawosławna, trzecia na
świecie pod względem
wysokości (pierwsza w
Gruzji). Teren wokół niej
został zaplanowany w
każdym szczególe zielone alejki, stawy oraz
fontanny. Nocą, gdy
cerkiew jest oświetlona,
przypomina olbrzymich
rozmiarów ognisko.

Śniadanie
Sobór Trójcy Świętej

Rike park 6km

Stare miasto – Narikala -

Mtatsminda Park 9.5 km

Nocleg 16km

Dzień III Mccheta – Gori
•

•
•

•

•
•

Muzeum Stalina – Dom,
w którym urodził się
Stalin.
Uplisciche – Skalne
miasto z X w p.n.e.
Mccheta – Pierwsza
stolica Gruzji, jedno z
najbardziej
malowniczych miejsc w
Gruzji.

Monastyr Dżwari –
Klasztor zbudowany w X
wieku.
Panorama miasta.
Sweti cchoweli –
Najważniejsza katedra w
Gruzji. W tej świątyni
odbywały się chrzty,
śluby, a także koronacje
gruzińskich władców.
Według legendy w
kościele schowana jest
Szata Pańska.

Śniadanie

Gori 93 km Muzeum Stalina

Dżwari monastyr 60 km

Uplisciche 15 km

Sweti cchoweli 13 km

Nocleg 25km.

Dzień IV Kazbegi
•
•

Jezioro Żinvali

•

Kazbegi – Kaukaskie
góry. Gdziekolwiek
nie odwrócisz głowy
otaczać Cię będą
kilkutysięczne
szczyty.
Klasztor Świętej
Trójcy (Cminda
Sameba) –
Bogactwo historii i
przepięknie
położony symbol
kraju - na tle
trzeciej, najwyższej
góry Gruzji –
Lodowego Księcia.

•

Ananuri – Świadek
kilkunastu bitew,
jedna z
najpopularniejszych
twierdzy w Gruzji.
Ananuri otoczone jest
wysokim murem. W
środku poza dwoma
kościołami znajdziemy
dwie wieże. Centralną
część kompleksu
zajmuje Bazylika
Sioni.

Śniadanie

Jezioro Żinvali 63 km

Dariali monastyr – Granica z Rosją 15km

Stepacminda 95 km
Tbilisi, Nocleg 170 km.

Dzień V Martvili
•

•

Kaniony Martvili –
Najlepsze miejsce
na relaks i
odpoczynek.
Możliwości
odbycia rejsu po
krystalicznych
wodach kanionu.
Salchino – Letnia
rezydencja
dynastii
Dadianich. Dzisiaj
rezydencja
patriarchów i
prezydentów
Gruzji.

Dzień VI Martvili
•

•

Nokalakevi –
Antyczne miasto.
Starożytni Grecy i
Rzymianie
nazywali je
Archeaopolis. Dziś
to niewielka
wioska u podnóży
Gór Egryjskich.
Rzeka Techuri –
idealne miejsce
na piknik i zażycie
kąpieli.

Śniadanie
Salchino 9 km

Martwili 285 km
Nokalakevi 26 km

Kaniony 5 km
Nocleg 20 km

Dzień VII – X Batumi
•

Ogród Botaniczny w
Batumi –
Czarnomorska
panorama. Ogród jest
ogromny. Zajmuje
powierzchnię 108,7
ha. Dokładne
zwiedzanie ogrodu
zajmuje 5-6 godzin,
ale samą główną
drogę można przejść
w 2-3 godziny.

•

Batumi nocą jest pięknie oświetlone. To najlepsze miejsce na spacery lub jazdę na
rowerze. W centrum Bulwaru znajduje się tańcząca fontanna. Jej wody często tańczą
do muzyki polskiej piosenki „Herbaciane pola Batumi”. Przy plaży znajdują się
romantyczne restauracje spośród których ciężko wskazać najlepszą.
Warto zobaczyć twierdzę Gonio, niedaleko Batumi jest granica Gruzińsko – Turecka.

•

Śniadanie
Ogród Botaniczne w Batumi 136 km
Batumi Boulevard.

Zakwaterowania

Tbilisi Sea Hotel lub podobny, Tbilisi
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 noclegi
Śniadanie
Parking
Wifi
Łazienka
Balkon

Hotel Kavela znajduje się blisko sklepów i
restauracji z lokalną kuchnią. Oferuje smaczne
śniadania ze świeżych produktów. Pokoje są
ładnie urządzone i czyste. Personal jest bardzo
pomocny. Poczujesz się jak w domu.

Nocleg 13 km

Hotel Canyon Martvili lub podobny
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 noce
Śniadanie
Parking
Wifi
Łazienka
Minibar

Hotel Resort Martvili znajduje się
w centrum miasta, niedaleko Kanionu.
W okolicy 10-15 km znajdują się
wodospady i dzika natura. Śniadanie jest
kontynentalne. Blisko są restauracje
i sklepy. Martvili to mały raj na ziemi!

Dream Tower lub podobny, Batumi
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 noce
Śniadanie
Parking
Wifi
Łazienka
Widok na morze
Widok na góry

Dream Tower znajduje się przy plaży, na
nowym bulwarze Batumi. Pokoje są
czyste, nowoczesne i duże. Personal jest
pomocny, z chęcią odpowie na wszystkie
pytania.

Cena

CENA ZA OSOBĘ
wylot z
Krakowa lub Warszawy

osoba
zakwaterowana
w pokoju
2-osobowym

osoba
zakwaterowana
w pokoju
3-osobowym

osoba
zakwaterowana
w pokoju
4-osobowym

osoba
zakwaterowana
w pokoju
5-osobowym

06.05.2021-15.05.2021

3150 zł

2800 zł

2650 zł

2550 zł

13.05.2021-22.05.2021

2950 zł

2600 zł

2450 zł

2350 zł

27.05.2021-05.06.2021

3050 zł

2700 zł

2550 zł

2450 zł

03.06.2021-12.06.2021

3050 zł

2700 zł

2550 zł

2450 zł

10.06.2021-19.06.2021

3050 zł

2700 zł

2550 zł

2450 zł

17.06.2021-26.06.2021

3150 zł

2800 zł

2650 zł

2550 zł

24.06.2021-03.07.2021

3150 zł

2800 zł

2650 zł

2550 zł

08.07.2021-17.07.2021*

3150 zł

2800 zł

2650 zł

2550 zł

15.07.2021-24.07.2021

3150 zł

2800 zł

2650 zł

2550 zł

22.07.2021-31.07.2021

3150 zł

2800 zł

2650 zł

2550 zł

29.07.2021-07.08.2021

3150 zł

2800 zł

2650 zł

2550 zł

19.08.2021-28.08.2021*

3250 zł

2900 zł

2750 zł

2650 zł

26.08.2021-04.09.2021

3300 zł

2950 zł

2800 zł

2700 zł

07.09.2021-16.09.2021*

3300 zł

2950 zł

2800 zł

2700 zł

23.09.2021-02.10.2021

2850 zł

2500 zł

2350 zł

2250 zł

30.09.2021-09.10.2021

2950 zł

2600 zł

2450

2350

* Terminy dostępne również dla osób podróżujących indywidualnie.
Cena zawiera:
❖ przelot na trasie Warszawa-Tbilisi/Kutaisi- Warszawa (możliwość przygotowania oferty z
lotem z i do Katowic),
❖ bagaż rejestrowany do 20 lub 23 kg w zależności od lini lotniczej,
❖ bagaż podręczny,
❖ 9 noclegów w hotelach*** (1 noc w mieście przylotu, 3 noce w Tbilisi, 2 noce w Martwili, 3
noce w Batumi),
❖ 10 śniadań,
❖ wynajem samochodu marki Nissan X-Trail 2.0 AT 4x4 lub podobny,
❖ ubezpieczenie samochodu,
❖ wynajem roweru na 2 dni w Batumi,
❖ ubezpieczenie turystyczne KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, OC 30.000 EUR,
❖ opiekę biura 24/7,
❖ wirtualny przewodnik,
❖ szczegółowo przygotowane materiały wyjazdowe wraz ze szczegółowym planem wyjazdu.
Cena nie zawiera:
❖
❖
❖
❖

biletów wstępu: 25 EUR/osoba
obiadów i kolacji
kosztów benzyny, ok. 3 zł/1 litr (trasa liczy ok. 1200 km, koszt tankowania: 360 – 400 zł)
usługi prywatnego kierowcy (opcjonalnie)

BTZ BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ PRZEMYSŁAW CHMIELARZ
adres: 40-860 Katowice, Gliwicka 228, tel.: 730099076, e-mail: biuro@btzkatowice.pl
www.btzkatowice.pl

