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GEOPLT

Wycieczka do Gruzji z polskim pilotem
TBILISSI – MCZETA – GELATI/BAGRATI – KUTAISI – UPLISCICHE – ANANURI –
– KAZBEKI – DAVID GAREJA – TELAVI – ALAVERDI – GREMI – KVARELI – TBILISSI

8 dni

Gruzja – ortodoksyjny balkon Europy · Tbilisi – otoczona wysokimi górami stolica Gruzji
Kutaisi – drugie co do wielkości miasto Gruzji, liczące 3500 lat
Gergeti / Cminda Sameba – klasztor prawosławny malowniczo położony na wzgórzu o wysokości 2.170 m
Gelati – jeden z najznamienitszych klasztorów kraju i światowe dziedzictwo UNESCO
Uplisciche – miasto skalne i twierdza obronna na dawnym Szlaku Jedwabnym
Mczeta – dawna stolica Gruzji, obecnie centrum religijne kraju

Termin:
09.09.-16.09.2017

Cena:
880 € od osoby

Uczestnicy:
min 10 / max 30

Uwaga: skrócona wersja programu (5 dni) z angielskojęzycznym przewodnikiem jest możliwa za 290 € + loty aż w dwunastu terminach!

Usługi wliczone w cenę
☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Warszawy do Tbilissi
☑ bilet lotniczy klasy ekonomicznej z Tbilissi do Warszawy
☑ 6 noclegów w hotelach 3* w pokojach 2-osobowym zgodnie z trasą
☑ 6x śniadanie, 1x obiad, 3x kolacja
☑ wszystkie konieczne transfery (z/na dworzec/lotnisko)
☑ program zwiedzania zgodnie z trasą
☑ opieka wykwalifikowanego polskiego pilota podczas całej trasy
☑ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL do 30.000 €
☑ ubezpieczenie NNW do 16.000 zł
Koszty dodatkowe
✗ wyżywienie podczas podróży pociągiem
✗ inne (nie wymienione wyżej) posiłki, zwyczajowe napiwki
✗ pokój 1-osobowy w hotelach na całej trasie: 125 € / os.
✗ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny wycieczki

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 60 dni przed terminem podróży (późniejsze zgłoszenia nie są wykluczone). Niezależnie od terminu wyjazdu polecamy jednak wcześniejsze zgłoszenie (najpóźniej w styczniu), gdyż ze
względu na dużą liczbę zgłoszeń pod koniec i na początku roku zwykle listy
są zamykane już na początku lutego.
Oferta jest ważna wyłącznie w wypadku zgłoszenia się na wycieczkę wymaganej liczby uczestników. W wypadku niezgłoszenia się wymaganej liczby
uczestników osoby, które zgłosiły swoje uczestnictwo w imprezie mają prawo
do przepisania się na drugi termin lub odzyskania wszystkich wpłat
wniesionych na poczet imprezy. Istnieje także możliwość skorzystania z oferty
indywidualnej w tym samym terminie (bez polskiego pilota) – cena imprezy
może ulec zmianie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania i/lub
zmian w programie mających na celu poprawienie jakości oferowanych usług
i/lub podyktowanych koniecznością dostosowania trasy i programu do pogody, aktualnej sytuacji na miejscu destynacji, zmian ze strony przewoźników
i/lub zmian rozkładu jazdy pociągów i/lub w wypadku zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na przebieg imprezy.

Pokój 3-osobowy możliwy na całej trasie bez dopłaty.
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Tygodniowa wycieczka objazdowa po Gruzji – polski pilot z/do Warszawy!
Imponujące krajobrazy, burzliwe dzieje, obiekty dziedzictwa UNESCO, życzliwi ludzie, wspaniałe wino i wyśmienita kuchnia – to wszystko i wiele
więcej proponuje nam ten przepiękny i bliski nam Polakom kraj. Miejsce narodzin Stalina (tak – Stalin urodził się w Gruzji!) to górzysta ojczyzna
winorośli, fig i khaki. Gruzja jest najstarszym regionem winiarskim na świecie, a gruzińska gościnność nie ma sobie równych!
Na wycieczkę zapraszamy jesienią, kiedy drzewa mienią się kolorami i czekają na nas najbardziej malownicze krajobrazy. Spotkanie z pilotem
już na lotnisku w Warszawie! Opieka pilota gwarantowana przez cały czas pobytu oraz w drodze powrotnej.

Program:
1 dzień: Późnym wieczorem lot do Gruzji.
2 dzień: Lądowanie wcześnie rano w Tbilissi. Odpoczynek i śniadanie
w hotelu. Około południa rozpoczniemy piesze zwiedzanie gruzińskiej
stolicy, podczas którego będą mieli Państwo okazję zobaczyć nie tylko
chrześcijańsko-ortodoksyjne budowle sakralne takie jak kościół Metechi (XIII w.), katedra Sioni (XIII w.), czy kościół Antschischati (VI w.),
ale także synagogę (XIX w.), meczet (XIX w.) i armeńsko-gruzińskie
katolickie kościoły (XIII w.). Spacer wzdłuż starych murów miasta przy
twierdzy Narikala (IV w.), skąd rozciąga się wspaniały widok na starówkę, rzekę Mtkwari oraz okolicę Tbilisi. Następnie spacer główną
Aleją Rustaveli. Wieczór do własnej dyspozycji. Nocleg w hotelu w Tbilissi.
3 dzień: Śniadanie i przejazd do założonego w VI wieku kompleksu
monastyrów Dawit Garedża malowniczo położonego na półpustynnych
stokach góry Garedża. Część tego kompleksu jest położona na terenie
Azerbejdżanu, z czego wynika toczący się nieprzerwanie od 1991 roku
spór o te tereny. Gruzini uważają wprawdzie ten spór za rosyjską intrygę, jednak ze względów kulturowo-historycznych chcieliby otrzymać
całość kompleksu, nawet wymieniając go na inny skrawek kraju. Po
zwiedzeniu ławry dla chętnych 2,5-godzinna wędrówka na dość stromą
górę do klasztoru Udabno (różnica wysokości wynosi 250 m), skąd
roztacza się przepiękna panorama okolic i malowniczy widok na Azerbejdżan. Uwaga – do odbycia wędrówki wymagana jest dobra kondycja fizyczna. Osoby nie mające siły partycypować w wędrówce będą
mogły odpocząć przy przy kompleksie Dawit Garedża. Następnie przejazd do Telavi – centrum administracyjnego regionu Kacheti. Kolacja
i nocleg w domu wypoczynkowym w Telavi.
4 dzień: Rano zwiedzimy lokalny rynek, na którym będzie można zakupić regionalne produkty. Następnie zwiedzimy katedrę w Alaverdi (XI
w.) oraz twierdzę w Gremi (XVI w.) i w kwaterze prywatnej zjemy na
obiad przygotowany według domowej receptury szaszłyk. Będzie można poobserwować życie na gruzińskiej wsi i zapoznać się z tradycyjnymi rytuałami. Powrót do Tbilissi. Nocleg w hotelu.

Organizator turystyczny: EYAND TRAVEL

5 dzień: Po śniadaniu przejazd do miejscowości Mczeta. Zwiedzanie
starówki religijnego centrum Gruzji (I w. p.n.e.), wraz z kościołem
Dżwari (VI w.) i katedrą Sweticchoweli (XI w.), która wraz z innymi zabytkami miasta Mczety została w roku 1994 wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie wycieczka do prowincji Imereti,
znajdującej się w zachodniej Gruzji. W Kutaisi - drugim co do wielkości mieście Gruzji zobaczą Państwo katedrę Bagrati (XI w.) i kompleks
klasztorny Gelati (XII w.), jak również należącą do niego akademię.
Obydwa zabytki wpisane zostały na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Kolacja i nocleg w domu wypoczynkowym w Kutaisi.
6 dzień: Przejazd dawnym Szlakiem Jedwabnym do oddalonego o 10
km od Gori starożytnego miasta skalnego Uplisciche (I w. p.n.e.). Położone na trasie Szlaku Jedwabnego miasteczko rozrosło się do ważnego centrum handlowego. Przejazd historyczną Gruzińską Drogą
Wojenną do średniowiecznej twierdzy z kościołem obronnym (kompleksu architektonicznego) Ananuri (XVII wiek). Jest to trasa górska,
czekają Państwa piękne wysokogórskie krajobrazy. Po zwiedzeniu
twierdzy przejazd wzdłuż rzeki Tergi do Kasbeki. Widok na górskie
krajobrazy. Wędrówka do położonego na wysokości 2.170 m kościoła
św. Trójcy w Gergeti (około 3 godziny). Osobom nie mogącym pozwolić sobie na tak długą wędrówkę oferujemy bezpłatny transport. Przy
dobrej pogodzie będą mieli Państwo możliwość podziwiania przepięknej panoramy jednego z najwyższych lodowców Kaukazu Kazbeki
(5.047 m). Zakończenie intensywnego dnia kolacją i noclegiem
w domu wypoczynkowym w Kazbeki.
7 dzień: Śniadanie. Powrót do Tbilissi. Dzień wolny w Tbilissi do dyspozycji Uczestników. Nocleg w hotelu w Tbilissi.
8 dzień: Bardzo wcześnie rano transfer na lotnisko i powrót do Polski.

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

EYAND TRAVEL · Maja Forysiak

sobie za cel oferowanie wycieczek wysokiej jako-

konfrontacji z nowymi, nieznanymi i odmiennymi

Isländische Str. 2a, D-10439 Berlin, Germany

ści, cechujących się odpowiedzialnością za śro-

stylami życia i niekiedy bardzo skrajnymi świato-

fon: (+49 30) 275 77 669, (+48 22) 398 73 90

dowisko naturalne, świadomością społeczną i so-

poglądami. Dzięki świadomemu podróżowaniu

fax: (+49 30) 275 92 541, (+48 22) 398 73 93

cjalną. Razem z Państwem poszukujemy w po-

budujemy pomost łączący nas jako podróżników

e-mail: travel@eyand.de, http://eyand.de

dróżach tego, co w nich najciekawsze: człowieka.

z ludnością miejscową danego kraju.
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