
Stowarzyszenie Geodetów Podróżników
W KRAKOWIE ZAPRASZA KOLEŻANKI I KOLEGÓW NA WYCIECZKĘ 

     GRUZJA – kraina wina
która odbędzie się w dniach 7-15 czerwiec 2017.

PROGRAM WYCIECZKI
1 dzień – spotkanie z pilotem na lotnisku Katowice Pyrzowice na 2 godziny przed odlotem. Odprawa bagażowo- 
paszportowa. Wylot do Kutaisi godz. 22.40.
2 dzień – przylot do Kutaisi godz. 3.55. Przejazd do Batumi, byłej twierdzy rzymskiej, a obecnie bardzo modnego 
kurortu. Śniadanie. Zwiedzanie Batumi – najbardziej znanego czarnomorskiego uzdrowiska Gruzji – Batumska 
Pjacca – ulubione miejsce spotkań mieszkańców i gości zbudowana w 2009 roku, rzeźba Miłości, fontanny taneczne 
(laser show), Plac Agronautów z posągiem Medei. Zakwaterowanie w hotelu. Dalsze zwiedzanie Batumi – Ogród 
Botaniczny z ponad 5000 odmian roślin egzotycznych i ponad 1200 odmianami róż. Powitalna kolacja z degustacją 
gruzińskich win. Nocleg.  
3 dzień – śniadanie. Przejazd do Kutaisi - zwiedzanie Kutaisi, jednego z najpiękniejszych i najstarszych miast w 
Zachodniej Gruzji: kościół Bagrami, arcydzieło architektury  średniowiecznej  Gruzji, Klasztor Gelati, zbudowany 
przez króla Davida IV Budowniczego, wpisanego na listę UNESCO. Wycieczka do krasowej jaskini Prometeusza, gdzie
według legendy Prometeusz dał ludziom ogień i był przykuty do skał za to..Przejazd do Achalcyche. Zakwaterowanie 
w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
4 dzień – śniadanie. Zwiedzanie Achałcyche miejsca urodzin Charlesa Aznavoura, dawnego centrum katolickiego 
Gruzji. Zwiedzanie twierdzy Achałcyche oraz jaskiniowego kompleksu Wardzii - skalnego miasta mającego 
dziewiętnaście poziomów. W stromej 900-metrowej ścianie wykuto około 600 pomieszczeń – kościołów, kaplic, 
piwnic, komór, skarbców, bibliotek. Przejazd do Tbilisi przez malowniczy region Parawańskich Jezior. Obiadokolacja. 
Zakwaterowanie w hotelu.  Nocleg. 
5 dzień – śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi - stara część  Tbilisi, wąskie uliczki, stare gruzińskie domy z balkonami, 
cerkiew Metechcka, Sobór Świętej Trójcy, kompleks katedralny Cminda Sameba. Przejazd kolejką do twierdzy 
Narikala, głównej cytadeli miasta, z której jak z lotu ptaka widać najstarszą część Tbilisi. Czas wolny. Obiadokolacja.
Powrót do hotelu. Nocleg. 
6 dzień – śniadanie. Zwiedzanie starożytnej stolicy Gruzji Metechcety – kolejnego miasta wpisanego na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO- katedra Sweticchoweli, największej chrześcijańskiej świątyni Gruzji,  w której 
pochowanych jest wielu gruzińskich królów, klasztor Samtawro. Przejazd do Dżwari (VI w.), miasta, które jest 
zbudowane wokół krzyża wzniesionego przez św. Nino. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg. 
7 dzień – śniadanie. Przejazd do regionu  Kachetii - wschodniej prowincji Gruzji zwiedzanie Bodbe, w którym 
znajduje się kompleks klasztorny św. Jerzego z grobem św. Nino, która wprowadziła chrześcijaństwo w Gruzji w IV 
w.. Podróż do królewskiego „miasta wiecznej miłości” Signagi, małego miasteczka otoczonego przez XVIII wieczny 
mur obronny z 23 wieżami. Odwiedzenie miejscowego bazaru. Degustacja wina w starożytnej 300-letniej winnicy. 
Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja. Nocleg.
8 dzień – śniadanie. Wyjazd w kierunku Stepantsminda (Kazbegi). Po drodze zwiedzanie malowniczej twierdzy 
Ananuri, która znajduje się nad rzeką Aragvi. Przez narciarski kurort Gudauri (2200m n p m.), przełęcz Krzyżową 
dojedziemy do Kazbegi, skąd przy można podziwiać  fascynujący widok na jeden z najwyższych szczytów Gruzji – 
górę Kazbek(5147m). Powrót do Tbilisi. Pożegnalna kolacja w tradycyjnej restauracji z muzyka i  śpiewem. Przejazd 
do Kutaisi. 
9 dzień – transfer na lotnisko w Kutaisi. Odprawa bagażowo paszportowa. Odlot do Katowic godz.4.25. 

CENA: 3800 zł
Cena obejmuje:
przelot samolotem, opłaty lotniskowe, duży  bagaż podręczny, bagaż rejestrowany, przejazd komfortowym 
autokarem na terenie Gruzji, 6 noclegów w hotelach ***( pokoje 2,3-osobowe z łazienkami), 7 śniadań, 7 
obiadokolacji, opiekę przewodnika polskojezycznego, opiekę pilota, degustację wina, ubezpieczenie KL, NNW i 
bagażu.
Należy zaopatrzyć się w ok. 50 dolarów na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i opłaty lokalne.
GODZINY WYLOTÓW /czas lotu ca 2:30h/  
Katowice Pyrzowice, wyloty godz. 22:40; przylot do Kutaisi godz.03:55
Kutaisi, wyloty godz. 04.25; przylot do Katowic godz.06:00                                                                                   
Przelot liniami Wizzair. Duży bagaż podręczny wymiary 56x 45 x25 cm. Bagaż rejestrowany 149 x 119 x 171 cm 
waga do 32 kg.
Zapisy przyjmowane są u koleżanki Elżbiety Biel tel. 604 298 129

 u kolegi Wojtka Wiechy tel. 600 358 300 

Przy zapisie zaliczka w wysokości 1000 zł do 15.01.2017, pozostała kwota do 15.05.2017 r

!!! I L O Ś Ć   M I E J S C   O G R A N I C Z O N A !!!


