Gruzja : 7 dni
Lotnisko: Tbilisi
Oferta dla grup

OPCJA II: „Skarby Gruzji"
Poniższe plany i trasy mają charakter poglądowy, jeste my otwarci na drobne modyfikacje i dodatkowe propozycje.
W trosce o zadowolenie i dobre samopoczucie naszych go ci zastrzegamy sobie możliwo elastycznych zmian trasy w przypadku
nieprzewidzianych sytuacji oraz załamania pogody.
Istnieje r wnież możliwo zakwaterowania w hotelu/obiekcie po transferze z lotniska.

DZIEŃ 1.

Spotkanie, transfer z lotniska. Zakwaterowanie w hotelu (+1 doba hotelowa) – czas wolny. P niejsze
obfite niadanie. Dzie w pełni po więcony pięknu i architekturze stolicy Gruzji – Tbilisi. Udamy się na
zwiedzanie starego miasta, odwiedzimy Most Pokoju, wjedziemy r wnież kolejką linową na wzg rze
Sololaki. Kolejnym miejscem, kt re zobaczymy jest Sob r Tr jcy więtej na wzg rzu w. Eliasza. Tego
dnia odwiedzimy najpiękniejsze zakątki stolicy - udamy się r wnież zobaczy zabytkową dzielnice Ła ni Banie w Tbilisi. Wieczorem czeka nas wystawna obiadokolacja z pokazem regionalnych ta c w i piewu
gruzi skiego, wszystko to okraszone wy mienitym lokalnym winem. Powr t na nocleg w Tbilisi.

DZIEŃ 2.

Obfite niadanie w hotelu. Wyruszymy w zjawiskową trasę gruzi ską drogą wojenną na p łnoc, kierując
się do Stepancmidna (dawne Kazbegi). Po drodze odwiedzimy wsp lnie wiele interesujących miejsc,
takich jak: twierdza Ananuri, przełęcz krzyżowa czy kurort Gudauri. Wjedziemy na wzg rze(przejazd
samochodami terenowymi 4x4), na kt rym znajduje się sławny klasztor Cminda Sameba, towarzyszy
nam będą widoki monumentalnych g r Kaukazu. P niejszym popołudniem czeka nas droga powrotna
do Tbilisi. Obiadokolacja z winem. Nocleg w Tbilisi.

DZIEŃ 3.

DZIEŃ 4.

Po niadaniu wyruszymy w drogę do Kachetii – regionu będącego kolebką wiatowego winiarstwa.
Zatrzymamy się w klimatycznej winnicy, na degustację lokalnych trunk w - tradycyjnego wina i czaczy.
Odwiedzimy sławny monastyr Bodbe, gdzie znajduje się gr b w. Nino. Następnie udamy się do
„gruzi skiego miasteczka miło ci” Sighnaghi. Miasto zostało zbudowane na wzg rzu, z kt rego podziwia
można wspaniały widok na dolinę Alazani. Powr t do stolicy, podczas kt rego podziwia będziemy piękno
regionu Kachetia, ulokowanego w zjawiskowej dolinie. Obiadokolacja z winem. Nocleg w Tbilisi.
Obfite niadanie. Odwiedzimy zabytkowy monastyr Jvari, leżący na wzg rzu skąd podziwia można
zjawiskową barwę wody, przy uj ciu Aragwy do rzeki Kury. Następnie udamy się do zabytkowej dawnej
stolicy Gruzji - Mcchety, gdzie odwiedzimy starte miasto i związana z wieloma legendami katedrę - Sweti
Cchoweli Udamy się w kierunku Wardzii. Nocleg Wardzia/Achalciche.
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DZIEŃ 5.

Chwilę po niadaniu, udamy się na zwiedzanie niesamowitego skalnego miasta Wardzia - obiekt pochodzi
z ko ca XIIw. Największe miasto skalne w regionie, kt rego dawna wielko porusza wyobra nię - na
miejscu czeka nas godzinny spacer po komnatach wydrążonych w skale. Udamy się w kierunku Kutaisi
gdzie odwiedzimy fontanny Kolchidy, katedrę Bagrati oraz centrum miasta. Obfita obiadokolacja z
winem. Nocleg w Kutaisi.

DZIEŃ 6.

Zaraz po niadaniu skierujemy się do prawdziwie magicznego miejsca – Jaskini Prometeusza – gdzie
będziemy mie możliwo podziwiania r żnokolorowej gry wiateł na wiekowych skałach i naciekach.
Następnie czeka nas droga w kierunku Batumi. Zakwaterowanie w hotelu w Kobuleti (20km od Batumi).
Po dotarciu do „Perły Morza Czarnego” udamy się na spacer słynnym bulwarem, będącym pomnikiem
minionej epoki przepychu. Zobaczymy kilka sławnych miejsc, w tym wieżę alfabetu gruzi skiego, teatr
letni, ta czące fontanny czy pomnik Alego i Nino. Czas wolny. Obiadokolacja w Batumi, podczas kt rej
zakosztujemy przysmaku regionu - Chaczapuri Adżarauli. Nocny spacer po o wietlonym mie cie.
Powr t na nocleg w Kobuleti.

DZIEŃ 7.

P niejsze niadanie i czas wolny nad brzegiem Morza Czarnego. Możliwo zażycia kąpieli, tych
wodnych jak i słonecznych lub spaceru nadbrzeżną promenadą w Kobuleti. W okolicach południa
wyruszymy w kierunku stolicy. Jeżeli będzie wystarczająco czasu - w Gori odwiedzimy starożytne skalne
miasto Uplisciche. W Gori czeka nas będzie pożegnalna obiadokolacja z wy mienitym regionalnym
winem - wzniesiemy wsp lne toasty za zdrowie i pomy lno . Po wsp lnej biesiadzie udamy się na
nocleg, do hotelu w Tbilisi. Następnego dnia rano, transfer na lotnisko w Tbilisi.

www.georgiawithcrazies.com
Joana +995 574022199
biuro@georgiawithcrazies.com
FB: /Gruzjazwariatami

