GRUZJA - NA SZLAKACH KAUKAZU

WYCIECZKA: TBILISI, STEPHANTSMINDA, PARK NARODOWY KAZBEGI,
GERGETI, WĄWÓZ DARIALSKI, GUDAURI, ANANURI, JVARI, MCCHETA,
UPLISCIKHE, GORI, KUTAISI, GELATI, JASKINIA PROMETEUSZA, ZUGDIGI,
MESTIA, USZGULI, BORŻOMI, KHERTVISI, VARDZIA, AKHALTSIKHE, TBILISI

Trasa, która pozwoli poznać różne oblicza Gruzji, kulturę, zabytki, folklor, a nawet
koloryt i przyrodę dwóch najbardziej niedostępnych regionów górskich Kaukazu Mtiuletii i Swanecji.
Bez wątpienia zachwyci Was dzika przyroda Kaukazu, jednak na zawsze w Waszej
pamięci pozostanie gościnność, serdeczność i żywiołowość Gruzinów o czym
przekonacie się podczas wspólnych wieczorów z Gruzinami, podczas śpiewów,
tańców, niekończących się toastów (zwłaszcza podczas tradycyjnego wesela).

TERMIN: 09.08-18.08.17, 01.09-10.09.17
Cena 2950 zł + przelot od 900 zł.


1dzień- O 10.45 wylot z Okęcia do Tbilisi z przesiadką w
Kijowie. Po przylocie przejazd do hotelu.
2dzień- Po śniadaniu możliwość przejazd słynną Gruzińską
Drogą Wojenną do Stephantsmindy (Kazbegi), skąd
ruszamy na zachód słońca do Gergeti z monastyrem
Tsminda Sameba u stóp Kazbega - prawdziwej wizytówki
Gruzji (pieszo 1,15 godz. do góry, 45min w dół). Chętni
wyjazd samochodem 4x4 (dopłata). Nocleg w pensjonacie
agroturystycznym. Wieczór z występami Mtiulów,
zakrapiany czaczą.
3dzień- Rano wycieczka busem wzdłuż przełomu Tereku do
Wąwozu Darialskiego (Bramy Gruzji) i granicy z
Inguszetią. Przepiękne krajobrazy. Pieszy wypad do
niezwykłego wodospadu na stokach Kazbega (Park
Narodowy Kazbegi). Odwiedzenie ciekawego Muzeum
Regionalnego w Stephantsmindzie. Wracamy Gruzińską
Drogą Wojenną z postojami przy cerkiewce Sioni, na Przeł.
Krzyżowej, przy niezwykłych naciekach hydrotermalnych
oraz w kurorcie narciarskim Gudauri. Zwiedzenie Ananuri
- twierdzy położonej malowniczo nad jez. Zhinvali. Kierując
się do Mcchety i zatrzymamy się w klasztorze Jvari (z VIw)
z którego roztacza się niezwykły widok na dawną stolicę
Gruzji położoną w widłach rzek Mtkvari (Kury) i Aragvi.
Obiadokolacja i nocleg w Mcchecie (pok. 2os. z
łazienkami).
4dzień- Zwiedzimy „Gruziński Watykan” - Mcchetę (lista
UNESCO) z katedrą Sveti Tshoveli i cerkwią Samtavro.
Przejazd do Gori - miasta Stalina. Chętni wizyta w muzeum
tyrana. Obejrzenie panoramy miasta z imponującej twierdzy
Goris-Tsikhe i niezwykłego pomnika bohaterów Gruzji.
Odwiedzenie Upliscykhe – skalnego miasta istniejącego
ponad 3 tyś. lat. Przejazd do Kutaisi - stolicy starożytnej
Kolchidy, jednego z najstarszych miast Świata, z katedrą
Bagrati (lista UNESCO). Jeśli dopisze szczęście udział w
tradycyjnym gruzińskim weselu i zabawa do późnej nocy.
Nocleg w pensjonacie - pok. 2os z łazienkami.

5dzień- Rano odwiedzimy Gelati (lista UNESCO) - kompleks
monastyru i akademii ufundowany w XIIw. przez króla
Dawida Budowniczego - centrum gruzińskiego oświecenia,.
Wizyta w Jaskini Prometeusza z przepięknie iluminowaną
trasą. Przejazd do słynnej Swanecji – dumnej krainy u stóp
najwyższej części Kaukazu. Po drodze postój w stolicy
Magrelii - Zugdigi. Nocleg w Mestii (pensjonat).
6dzień- Rano wyjazd kolejką krzesełkową na Hatsvali.
Spektakularne widoki na główną grań Kaukazu m.in.
Uszubę i Szeldę. Odwiedzenie Muzeum Etnograficznego i
ew. Muzeum Hergianiego (słynnego alpinisty i eksploratora
Kaukazu). Popołudniu wypad pod lodowiec Cviber. Wieczór
Swanecki przy muzyce i czaczy. Nocleg w Mestii.
7dzień- Przejazd samochodami 4x4 do Ushguli - najwyżej
położonej
wsi
Swanecji
(2300m.npm),
najeżonej
średniowiecznymi wieżami (lista UNESCO). Przejście (3-4
godz.) widokową granią Khubedisi (ok. 3050 m.npm, z
której widoki na ścianę i lodowiec Szhary (5068 m.npm),
główną grań Kaukazu oraz Elbrus. Obejrzenie tajemniczej
cerkiewki Jeli w drodze powrotnej do Mestii.
8dzień- Opuszczamy Swanecję. Postój przy zaporze na
Enguri, w słynnym uzdrowisku Borżomi (spróbujemy
słynnych wód mineralnych w pijalni zdrojowej) oraz
Khertvisi z malowniczymi ruinami zamku nad Kurą.
Przejazd do „gruzińskiej Petry” - Vardzi. Nocleg w
pensjonacie. Tradycyjna gruzińska kolacja.
9dzień- Rano poznawanie niezwykłego skalnego miasta
powstałego w czasach słynnej królowej Tamary. Wizyta w
Akhaltsikhe z pięknie odrestaurowaną twierdzą. Przejazd
do stolicy Gruzji. Zwiedzanie Tbilisi: twierdza Narikała,
most Milenijny, tańczące fontanny. starówka i cerkiew
Metechi, katedra Sioni. Nocleg w hotelu.
10dzień- Dokończenie zwiedzania stolicy. Wizyta na targu. W
południe wyjazd na lotnisko. Wylot do Polski o 16.35.
Przesiadka w Kijowie. Zakończenie imprezy na Okęciu o
20.35.

Cena obejmuje: transport busem (do dyspozycji grupy), opiekę pilota, ubezpieczenie KL i NNW, 9 noclegów w hotelach (pok.
2os. z łazienkami) lub pensjonatach agroturystycznych z wyżywieniem HB: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje).
Cena nie obejmuje: wstępów do obiektów, rezerwatów i łaźni ok. 50 $, napiwków – ok.10 $, kosztów win i czaczy.
Wyposażenie: wygodne buty sportowe (na wycieczki górskie zalecane antypoślizgowe ponad kostkę), ciepła i lekka odzież
górska, kurtka przeciwdeszczowa, krem UV, lekki plecaczek na krótkie wycieczki.
Bagaże:, Prosimy o pakowanie się w miękkie torby (mogą mieć kołka), które łatwiej układa się w busie.
UWAGI: Grupy - min. 7 os., max. 10 os. Im szybszy zapis i wykupienie biletu lotniczego tym taniej !
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