
Biuro Podróży WILDA TRAVEL

Gruzja – winobranie

Dzień 1:  
Zbiórka uczestników wyjazdu na lotnisku we Wrocławiu 6.15. Wylot z Wrocławia o godzinie
8.15.  Przylot  na  lotnisko  w  Kutaisi o  godz.  13.40  czasu  miejscowego.  Lot  trwa  około  3,5
godziny. Przejazd w kierunku stolicy Gruzji Tbilisi, po drodze pierwsze spotkanie z miejscową
kuchnią - obiad, następnie przejazd do  Gori miasta narodzin Stalina. Zobaczymy z zewnątrz
jego dom oraz muzeum. Zakwaterowanie i nocleg w Tbilisi.  
Dzień 2:
Po śniadaniu wyruszamy na spotkanie z  historią.  Odwiedzimy najważniejsze zabytki  Gruzji,
miejsca pamiętające początki  chrześcijaństwa.  Pięknie  położony na wzgórzu monastyr  z  VI
wieku - Jvari, skąd rozpościera się widok na skrzyżowanie rzek Mtkvari i Aragvi oraz dawną
stolice Mcchetę. Odwiedzimy  mający  wyjątkową  historię  sobór  Sweti  Cchoweli,  będący
miejscem koronacji królów, a także przechowywania szat Chrystusa. Po zwiedzaniu zaprosimy
uczestników wycieczki do jednej z najlepszych regionalnych restauracji serwujących  chinkali,
na  drobny  poczęstunek.  Na  tym atrakcje  dnia  się  jednak  nie  kończą.  Czas  na  spacer  po
urokliwej starówce  Tbilisi,  podczas którego poznamy historię tego wyjątkowe miasta.  Dzień
zakończymy uroczystą kolacją z pokazami tańców regionalnych. Uwaga – możliwość realizacji
pokazu tańców zależy od aktualnie obowiązujących przepisów. Nocleg w Tbilisi.
Dzień 3:
Po wypoczynku i  śniadaniu, rozpoczynamy gruzińską przygodę. Udamy się  Gruzińską Drogą
Wojenną  w  kierunku  Kazbegi.  Brzmi  groźnie,  ale  bez  obaw,  to  jedna  z  najpiękniejszych
widokowych tras Gruzji. Oprócz zapierających dech widoków, czeka nas kilka przystanków na
obejrzenie kolejnych atrakcji turystycznych:  zapory wraz ze sztucznym zbiornikiem zwanym
Jeziorem  Żinwalskim,  -  wpisaną na listę  UNESCO twierdzę  Annanuri, -  największy  ośrodek
narciarski Gruzji – Gudauri, punt widokowy nieopodal przełęczy krzyżowej (najwyższego punktu
trasy  usytuowanego  blisko  2400  m.n.p.m). Docelowo  docieramy  do  Kazbegi,  miasteczka
położonego  u  stóp  góry  Kazbek.  Wjazd  samochodami  terenowymi pod  chyba  najbardziej
rozpoznawalny monastyr  Kaukazu – monastyr  Św. Trójcy .  Zwiedzanie i  czas na foto sesję
z widokiem na mityczny Kazbeg. Już sama droga do tego pięknego miejsca, to niezapomniana
przygoda. Po zjeździe z góry, czas na posiłek (opcja dodatkowo płatna we własnym zakresie).
Powrót tą sama trasą do Tbilisi. Obiadokolacja. Nocleg.
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Dzień 4:
Po śniadaniu ruszamy na odkrywanie kolejnego regionu.  Kachetia to kraina winem płynąca,
bardzo często dzięki swemu niebywałemu urokowi porównywana z Toskania. To miejsce, gdzie
tradycja winna sięga 8 tys lat! Pod okiem doświadczonej gospodyni nauczymy się wypiekać
chlebki oraz robić słynne lokalne smakołyki – czurczchele. Obiadokolacja. Powrót na nocleg do
Tbilisi. 
Dzień 5:
Śniadanie  i  wykwaterowanie  z  hotelu.  Przejazd  do  najstarszego  skalnego  miasta  Gruzji  -
Uplisciche,  gdzie  spacerując  uliczkami,  oraz  odkrywając  dawne  komnaty  poznamy  historię
sięgające IV p.n.e., po drodze przystanek na zakup lokalnej ceramiki. Przyjazd do Batumii, czas
wolny, odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 6:
Po  śniadaniu  ruszamy  na  zwiedzanie  znanego  z  przeboju  Filipinek  Batumi.  Miasto  jest
największym  i  zarazem  najważniejszym  kurortem  nadmorskim  Gruzji.  Zachwyca  swoją
nowoczesnością i wyjątkową architekturą, która nie pozwala przejść wobec niego obojętnie.
Czas wolny na zakupy i plażowanie. Opcjonalnie możliwość rejsu statkiem po Morzu Czarnym.
Obiadokolacja. Nocleg.  
Dzień 7: 
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Kanionu Martvili, słynącego z zapierających dech
w piersiach widoków. Podczas zwiedzania, oprócz spaceru, część trasy pokonamy pontonami,
aby z bliska przyjrzeć się pięknu tego wyjątkowego miejsca (LUB w przypadku złych warunków
pogodowych, imponująca Jaskinie Prometeusza). Następnie czeka nas wizyta w wpisanym na
UNESCO,  jednym  z  najważniejszych  zabytków  sakralnych  Gruzji  -  monastyrze  Gelati.
Obiadokolacja. Nocleg w Ckaltubo, niezwykłym uzdrowisku. Swego czasu miejscowość ta miała
bezpośrednie połączenie kolejowe z Moskwą po to by kuracjusze, ale także najwięksi oficjele w
Związku Radzieckim mogli  odpocząć i  nabrać tu sił.  Sam Józef Stalin miła tu swoją słynną
Łaźnię numer 6. W chwili obecnej to mocno zaniedbane swego czasu miejsce przeżywa swój
rozkwit i powraca do lat świetności.  
Dzień 8: 
Śniadanie lub lunch boxy. i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko, o godzinie 06.10
wylot do kraju. Lądowanie we Wrocławiu o 07.45 czasu polskiego i zakończenie wycieczki.

UWAGA: Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

Termin: 22 - 29.09.2021                                    Cena: 2700 zł + 200 €/os 

Cena obejmuje:
 Przelot  i  opłaty  lotniskowe, pierwszeństwo wejścia na pokład,  bagaż podręczny o

maksymalnych wymiarach: 1 torba o wymiarach 40 x 30 x 20 cm, dodatkowy bagaż
o wymiarach: 55 x 40 x 23 cm, maks. 10 kg, 

 7 noclegów, pokoje 2-osobowe z łazienkami,
 Wyżywienie:  7 śniadań i 7 obiadokolacji  (zgodnie z programem), w kilku miejscach

wino do kolacji,  w tym 1 uroczysta kolacja z pokazami tańców. Uwaga – możliwość
realizacji pokazu tańców zależy od aktualnie obowiązujących przepisów,

 Degustacja chinkali,
 Warsztaty pieczenia chleba i robienia czurczheli w winnicy,
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 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 Opiekę renomowanego pilota z polski, 
 Opiekę miejscowego przewodnika przez cały pobyt grupy 
 Transport autokarem i wjazd samochodami terenowymi 4 x 4 pod Kazbegiem, 
 ubezpieczenie  KL  100  000  PLN  i  NNW  10  000  PLN  (nie  obejmuje  chorób

przewlekłych),
 opłaty parkingowe i drogowe,
 VAT-marża.

Cena nie obejmuje
 Transportu na lotnisko,
 Rejestrowanego  bagażu  o  wadze  do  20  kg  –  opcja tylko  dla  chętnych: koszt  do

potwierdzenia na miesiąc przed wylotem; decyzję prosimy zgłaszać bezpośrednio do
biura.

Rozkład lotów: 
Wrocław godz. 08.15 – 13.40 Kutaisi
Kutaisi godz. 06.10 – 07.45 Wrocław

Czas przylotu jest podany według czasu lokalnego. 
Rozkład lotów może ulec zmianie. Prosimy o potwierdzenie godzin zbiórki i lotu z biurem.

Uwagi: 
Z uwagi na pandemię Covid-19, możliwe jest nałożenie przez Gruzję dodatkowych warunków,
które podróżni muszą spełnić przed wjazdem oraz po przylocie. Szczegółowe informacje na
temat aktualnie obowiązujących przepisów, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną,
znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym.
Rekomendujemy jednak,  oprócz dowodu osobistego,  posiadanie zawsze ze sobą paszportu,
ponieważ większość gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport,
jako  dokument  potwierdzający  tożsamość.  Radzimy także  podczas  podróżowania  po Gruzji
przechowywać  dowód  osobisty  i  paszport  w  różnych  miejscach.  W  przypadku
kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów,  będzie  możliwy powrót  z  Gruzji  do  Polski  na
drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak wyłącznie lot bezpośredni lub z przesiadką na
terytorium Unii Europejskiej lub Państw Schengen.

Warunki rezerwacji:
Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i Kosztów Skrócenia
Uczestnictwa w Imprezie  –  do 7 dni  od daty podpisania  umowy.  Koszt około 5,5% wartości
imprezy.

Ubezpieczenie  Kosztów  Leczenia  zawarte  w  cenie  wycieczki  nie  obejmuje  następstw  chorób
przewlekłych (choroby  zdiagnozowanej  i  leczonej,  będącej  pod  kontrolą  lekarza,  mającą
długotrwały  przebieg)  –  np.  nadciśnienie,  choroby  układu  krążenia,  cukrzyca,  miażdżyca,
alergia,  choroby  związane  z  tarczycą,  choroby  nowotworowe  –  zalecamy  wykupienie
dodatkowego  ubezpieczenia  na  czas  podróży  –  osoby  zainteresowane  prosimy  o  kontakt
z biurem.
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