
Transfer z lotniska do hotelu
Miasto Tbilisi
Obiadokolacja, nocleg

Śniadanie,
Wycieczka do starego miasta
Narikala- starożytna twierdza
Centrum Tbilisi
Wejście na górę „Mtatsminda” [święta góra], panorama
całego miasta
Obiadokolacja
Czas wolny, nocleg

07:00 wczesne śniadanie i wyjazd do Tusheti
Jazda Jeepem na górę: wieś Shenako i Diklo (Shenako to
jedna z najciekawszych wsi Tusheti wciąż zamieszkałych
przez tubylców, z bogatą historią. W Diklo spacer do
Zamków „Pichekhi”)
Piknik w górach
Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja i degustacja
gruzińskiej wódki “czacza” i wina. Nocleg

Śniadanie
Trekking lub jazda konna z Tusheti na górę Unagira
(odległość 16 km)
Powrót do Pensjonatu w Omalo, obiadokolacja, nocleg.

Nie masz pomysłu na urlop? Nie wiesz jak zaplanować
najbliższe wakacje?
A może znudziło Ci się już bierne opalanie na wczasach       
i chcesz zrobić coś nietypowego?
Co myślisz o zwiedzaniu Gruzji?
Odreaguj stresy w towarzystwie niezwykle zielonej
przyrody oraz niepowtarzalnego klimatu tego pięknego
kraju. Jak? Wybierz się z nami w aktywną przygodę po
Gruzji! Czeka nas trekking, piknik w górach, jazda konna,
jazda Jeepem, wejście do jaskini Prometeusza, wizyta       
w starożytnym skalnym mieście i wiele innych atrakcji.

PROGRAM: 
Dzień I Kutaisi

 
Dzień II Tbilisi

 
Dzień III Tusheti

Dzień IV Góra Unagira (3050m)
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Terminy:
03-10.07.2021
09-16.08.2021
11-18.09.2021

Cena:
2990,00 zł/os.



Śniadanie
Przejazd do Kumelaurta oraz trekking nad jezioro Oreti
(2600 m n.p.m.)
Wieczorem przejście do wsi Kumelaurta pełne
niezapomnianych wrażeń. Powrót do pensjonatu w Omalo,
Obiadokolacja, nocleg

Śniadanie,
Powrót do Tbilisi
Wolny dzień
Obiadokolacja, nocleg

Śniadanie
Stolica Gruzji IV w. p.n.e.
Klasztor Dżwari- VI w.
Panorama miasta
Sweti Tshkoweli – kościół katedralny- tutaj znajduje się
Szata Chrystusa
Obiadokolacja
Uplisciche -starożytne skalne miasto
Powrót do Hotelu

Śniadanie
Zwiedzanie Kutaisi, Jaskinia Prometeusza
Powrót do Polski

Dzień V Jezioro Oreti

Dzień VI Tbilisi

Dzień VII Mtshketa - Gori

Dzień VIII Kutaisi

Cena zawiera:
Bilety lotnicze w obie strony z bagażem podręcznym: 8 kg i 10
kg, Wejście priorytetowe na pokład, 7 noclegów w pokojach 2-4
osobowych: hotel 3* - 4 noce, pensjonat - 3 noce, transport w
Gruzji: Samochody 4x4, minibus dla wycieczki w miastach, 7
śniadań, 7 obiadokolacji: 3 x lunch box w górach, 4 x
obiadokolacja w restauracjach, kolacja z degustacją wina i
wódki „czacza”, jazdę konną z opiekunem (16 os. grupa + 5
opiekunów), ubezpieczenie KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN,
OC 30.000 EUR.
 
Cena nie zawiera:
Kosztów wstępów 15 EUR/os.

UWAGI: Program i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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REZERWACJE:

TEL: +48730099076  E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl


