Gruzja : 7 dni
Lotnisko: Kutaisi
Oferta dla grup
OPCJA II: „Po r d szczyt w Kaukazu”
Poniższe plany i trasy mają charakter poglądowy, jeste my otwarci na 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.

W przypadku lądowania wieczorem, po transferze z lotniska zapraszamy na p ną obiadokolację
oraz nocleg w Kutaisi. Pozostała czę planu przebiega będzie zgodnie z poniższym opisem.

DZIEŃ 1.

DZIEŃ 2.

Spotkanie na lotnisku. Posiłek po przylocie. Wyjazd rozpoczniemy od odwiedzin prawdziwie magicznego
miejsca – Jaskini Prometeusza. Następnie skierujemy się na p łnoc Gruzji – prosto do dziewiczej Swanetii.
Po drodze czeka nas między innymi słynna zapora Enguri. Gdy pokonamy już trasę pełną wraże ,
przywita nas widok starodawnych baszt Mestii, po r d majestatycznych szczyt w Kaukazu. Spacer po
okolicy. Obiadokolacja i nocleg w Mestii.
Drugi dzie jest dedykowany całodniowej wyprawie w głąb g rskiego regionu Swanetii, na kt rą
wyruszamy zaraz po niadaniu. Naszym celem będzie Ushguli – kompleks swa skich wiosek, zaliczany
do jednych z najwyżej usytuowanych na wiecie (wpisany na listę UNESCO). To bajkowe miejsce znajduje
się u podn ża najwyższej g ry Gruzji – Szchary. P nym popołudniem wracamy do Mestii na
obiadokolację i nocleg
Alternatywą dla odwiedzin w Ushguli jest całodniowy trekking do lodowca Chalaadi, doliną rzeki Mestiachala.

DZIEŃ 3.

Zaraz po niadaniu w Mestii czeka nas droga w kierunku Batumi, cofając się piękną trasą g rską.
Towarzyszy nam będzie widok zjawiskowych szczyt w Kaukazu. Udamy się do słynnego regionu
Adżaria, rozciągającego się wzdłuż linii brzegowej. Zakosztujemy sławnego dania regionu, wy mienitego
Chaczapuri Adżaruli. Odpoczynek i czas wolny nad brzegiem Morza Czarnego. Obiadokolacja i powr t
na nocleg w Kobuleti.
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DZIEŃ 4.

niadanie w hotelu. Zwiedzanie znanego z przeboju zespołu Filipinki: Batumi - "Perły Morza Czarnego". Udamy
się na spacer słynnym bulwarem, będącym pomnikiem minionej epoki przepychu. Odwiedzimy kilka sławnych
miejsc, w tym wieżę alfabetu gruzi skiego, pomnik Alego i Nino oraz ta czące fontanny. Chwila wytchnienia od
podr ży w formie czasu wolnego nad brzegiem morza. Powr t do hotelu w Kobuleti, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 5.

Piątego dnia, po p niejszym niadaniu, wyruszymy w kierunku stolicy kraju - Tbilisi. Odwiedzimy
wiekową katedrę Bagrati oraz monastyr Gelati w Kutaisi. Następnie udamy się do miejscowo ci Gori,
gdzie czeka nas będzie obiadokolacja z wy mienitym regionalnym winem. Po wsp lnej biesiadzie
udamy się na nocleg, do hotelu w Tbilisi.

DZIEŃ 6.

Dzie w pełni po więcony pięknu i architekturze stolicy Gruzji – Tbilisi. Po niadaniu udamy się na
zwiedzanie starego miasta, odwiedzimy Most Pokoju, wjedziemy r wnież kolejką linową na wzg rze
Sololaki – miejsce związane z wieloma lokalnymi legendami. Kolejnym miejscem, kt re zobaczymy jest
Sob r Tr jcy więtej na wzg rzu w. Eliasza. Tego dnia odwiedzimy najpiękniejsze zakątki stolicy.
Wystawna obiadokolacja z pokazem regionalnych ta c w i piewu gruzi skiego, nocleg w Tbilisi.

DZIEŃ 7.

Ostatniego dnia, po niadaniu, zobaczymy perłę architektury gruzi skiej, czyli monastyr Jvari g rujący
nad zjawiskową okolicą. Następnie odkryjemy piękno Mcchety, dawnej stolicy i zarazem jednego z
najpiękniejszych miast w Gruzji. Mała degustacja w lokalnej restauracji serwującej najlepsze chinkali w
regionie.
Kolejnym punktem naszej podr ży będzie starożytne skalne miasto Uplisciche – „Twierdza Pana”,
kolebka osadnictwa w regionie, położona u brzegu rzeki Kury. Pożegnalna obiadokolacja i nocleg w
Kutaisi.
Następnego dnia rano – transfer na lotnisko.
W przypadku wcze niejszego odlotu – pożegnalna obiadokolacja i wieczorny transfer na lotnisko.
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