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GEOZUB

Gruzja z angielskim przewodnikiem
KUTAISI – UPLISCICHE – TBILISSI – MCZETA – GELATI/BAGRATI – KUTAISI

5 dni
770 km
Gruzja – ortodoksyjny balkon Europy · Tbilisi – otoczona wysokimi górami stolica Gruzji
Kutaisi – drugie co do wielkości miasto Gruzji, liczące 3500 lat
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

Cena:
290 € od osoby!

Terminy:

Wycieczka i cena gwarantowane już od dwóch osób!
Usługi wliczone w cenę
☑ 1 nocleg w Kutaisi w domu gościnnym w pokojach 2-osobowych
☑ 3 noclegi w Tbilissi w hotelu 3* w pokojach 2-osobowym
☑ 4x śniadanie, 1x kolacja
☑ wszystkie konieczne transfery (z/na dworzec/lotnisko)
☑ program zwiedzania zgodnie z trasą
☑ opieka wykwalifikowanego angielsko-języcznego przewodnika na miejscu
☑ bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków narodowych
☑ ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą KL do 30.000 €
☑ ubezpieczenie NNW do 16.000 zł

09.05.-13.05.2017

Koszty dodatkowe

23.05.-27.05.2017

✗ bilet lotniczy do/z Kutaisi
✗ inne (nie wymienione wyżej) posiłki, zwyczajowe napiwki
✗ pokój 1-osobowy w hotelach na całej trasie: 90 € / os.
✗ ubezpieczenie kosztów rezygnacji: 2,76% ceny wycieczki

06.06.-10.06.2017
20.06.-24.06.2017
04.07.-08.07.2017
18.07.-22.07.2017
08.08.-12.08.2017
22.08.-26.08.2017
05.09.-09.09.2017
19.09.-23.09.2017
03.10.-07.10.2017
17.10.-21.10.2017

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej na 60 dni przed terminem podróży
(późniejsze zgłoszenia nie są wykluczone). Niezależnie od terminu wyjazdu
polecamy jednak wcześniejsze zgłoszenie.
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.
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Gruzja 5 dni

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 od od maja do października w kilkunastu dostępnych i gwarantowanych terminach. Spotkanie z przewodnikiem na
miejscu w Kutaisi. Dojazd we własnym zakresie lub z naszą pomocą z dowolnego zakątka na ziemi!

Program:

3 dzień: Dzień wolny do dyspozycji Uczestników. Nocleg w Tbilissi.

1 dzień: Lot lub dojazd do Kutaisi we własnym zakresie lub z naszą
pomocą i pośrednictwem – prosimy o przysłanie zapytania z podaniem
konkretnego terminu i miejsca wylotu/odjazdu. Transfer z lotniska
w Kutaisi w godzinach wieczornych jest zapewniony. Kolacja i nocleg
w domu gościnnym w Kutaisi.

4 dzień: Dzień wolny do dyspozycji Uczestników. Nocleg w Tbilissi.

2 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. Następnie przejazd do Tbilissi. 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.

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 przejazd 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. Wieczorny transfer na lotnisko – zapewniony.
Oczywiście istnieje możliwość zostania w Gruzji dłużej i kontynuowania podróży np. nad Morze Czarne lub w inne ciekawe miejsca. Możliwy jest także dalszy przejazd do Azerbejdżanu lub Armenii.

Podróżuj z pasją. Podróżuj z nami.

Podróżować znaczy podziwiać.

Tworząc naszą koncepcję podróży postawiliśmy

To chęć przemierzania tysięcy kilometrów w celu

Maja Forysiak & Albert Kuczynski GbR

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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