GRUZJA

City break
CENA OD

NOWOŚĆ

GRUZJA

2699 zł

PORTY WYLOTU WAW • WRO

★ ★ ★ HOTEL

W PROGRAMIE:

Hotele 3* położone w Tbilisi i Kutaisi, w niewielkim
oddaleniu od ścisłego centrum, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele
oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje.
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ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego,
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
• Przejazdy busem podczas programu zwiedzania
• Przejazd jeepami do Kazbegi
• Zakwaterowanie w hotelach 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania + obiadokolacje (w tym supra)
• Opieka pilota i lokalnego przewodnika
• Ubezpieczenie Świat Signal Iduna (KL, NNW,
CHP i bagaż)
KOSZTY DODATKOWE:
• 40-50 $ – koszty realizacji programu (wstępy,
kolejka linowa)
• Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji
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DNI

Kutaisi i jaskinie
Katedra w Mcchecie
Sololaki i Narikala
Kazbegi-Gergeti
Gori i skalne miasto
Gruzińska supra

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Kutaisi. Transfer do Kutaisi i krótkie zwiedzanie miasta:
wpisana na listę UNESCO Katedra Bagrati, położona
na wzgórzu, z którego roztacza się wspaniały widok
na miasto, centrum miasta z Fontanną Kolchidy, teatrem
dramatycznym i parkiem miejskim. Jeśli czas pozwoli –
zwiedzanie Jaskini Prometeusza lub Jaskini Sataplia.
Wieczorem przejazd do hotelu w Tbilisi, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu zwiedzanie
Kutaisi będzie realizowane w pierwszym lub ostatnim
dniu wycieczki!
DZIEŃ 2: Po śniadaniu wyjazd do Mcchety – dawnej stolicy
Gruzji. Zwiedzanie: wpisana na listę UNESCO Katedra
Sweti Cchoweli – miejsce koronacji i wiecznego spoczynku
władców Gruzji oraz średniowieczny monastyr Samtawro,
w którym cały czas mieszkają mniszki. Powrót do Tbilisi
i zwiedzanie miasta. W programie m.in.:
• Średniowieczna cerkiew Metechi, wzniesiona na skalistym urwisku nad rzeką Kura
• Sobór Trójcy Świętej – imponujący kompleks katedralny Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej, wzniesiony
dla uczczenia 2000-lecia chrześcijaństwa
• Przejście przez Most Pokoju łączący starą część miasta
z nowym Parkiem Europejskim; katedra Sioni, w której
przechowywana jest najcenniejsza relikwia Gruzji – krzyż
św. Nino; spacer po zaułkach starego miasta
• Spacer po kolorowej dzielnicy Sololaki – historycznym
centrum Tbilisi, znajdującym się u podnóża Świętej Góry,
na której znajduje się pomnik Matki Gruzji. Spacer do
bani siarkowych o charakterystycznych wybrzuszonych
dachach i wjazd kolejką linową do ruin twierdzy Narikala
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania
specjałów gruzińskiej kuchni, np. chaczapuri adżari
– tradycyjnego placka z serem i jajkiem, słynnych

wow :)
Wino pochodzi z Gruzji! Po raz pierwszy
zaczęto tu uprawiać winorośl ponad 9000 lat
temu, a 2000 lat później zaczęto fermentować
winogrona w specjalnych glinianych
naczyniach zwanych kvevri. Do dziś w Gruzji
można spróbować wina wyprodukowanego
tradycyjną metodą.

pierożków chinkali, orzechowych churcheli czy gruzińskiego wina z glinianych dzbanów.
Wieczorem supra, czyli gruzińska biesiada ze słynnymi
toastami, w typowym gruzińskim lokalu z muzyką na żywo,
winem i tradycyjnymi potrawami z regionu. Późnym
wieczorem powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 3: Po wczesnym śniadaniu wycieczka w jeden
z najpiękniejszych regionów Gruzji, przez który wiedzie
Gruzińska Droga Wojenna – znany już od starożytności
szlak handlowy prowadzący przez Kaukaz i łączący Gruzję
z Rosją. Przejazd do twierdzy Ananuri, dalej przez kurort
Gudauri i krótki postój w punkcie widokowym, skąd
roztacza się przepiękna panorama okolicy. Oszałamiająca
podróż wzdłuż rzeki Tergi przez Przełęcz Krzyżową aż
do wsi Stepantsminda. Przejazd jeepami do Kazbegi-Gergeti: Kościół Najświętszej Trójcy zbudowany na wysokości
2170 m, z którego roztacza się jeden z najpiękniejszych
widoków na Kaukazie i skąd przy ładnej pogodzie widać
Kazbek. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Gori.
Zwiedzanie Mauzoleum Stalina, gdzie znajduje się m.in.
chatka Stalina, jego maska pośmiertna czy salonka,
którą podróżował. Następnie przejazd do Upliscyche –
miasta wykutego w skale, w którym niegdyś mieszkało aż
20 tysięcy ludzi. Jeśli czas pozwoli – przejazd do Borjomi,
uzdrowiska ze słynną wodą mineralną. Wieczorem przejazd
do hotelu w okolicy Kutaisi, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

Terminy i ceny na www.matimpex.pl

GRUZJA

TERMINY I CENY

Wylot z WARSZAWY
termin

dni

typ oferty

cena od osoby

2018-05-08 - 2018-05-12

5

FM - first minute

2699 zł

2018-06-12 - 2018-06-16

5

KL - katalog

2799 zł

2018-09-11 - 2018-09-15

5

FM - first minute

2699 zł

2018-10-02 - 2018-10-06

5

FM - first minute

2699 zł

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna.

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4, Tel.: 89 539 01 01
t r a ve l a n d @ t r a ve la n d . c o m . p l

www.traveland.com.pl

