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GRUZJA – KRAJOBRAZY KAŻDEJ SUPRY

NAZWA: Gruzja
NAZWA OFICJALNA: Gruzja
STOLICA: Tbilisi
WALUTA: Lari (GEL)
JĘZYK: gruziński

W Gruzji istnieje tradycja supry, czyli wspólnej uczty przy suto zastawionym stole. Podczas supry ważne jest także to co się pije. Gruzińskie wina,
które w większości pochodzą z Kachetii, zawdzięczają swój doskonały smak idealnym warunkom klimatycznym panującym w okolicy. Gruzińska
biesiada to prawdziwy spektakl. Długie, zakończone puentą toasty są urozmaiceniem każdej uczty, nad którą czuwa tamada czyli wodzirej. To
właśnie on decyduje, kiedy wznoszony jest toast dba o to, aby nikomu nic brakowało. Najsłynniejszy gruziński toast to „Sakartwelos Guamardżos!” .”Sakartwelos” to Gruzja, a „Guamardżos”- na zdrowie. W tym kontekście znaczy to także „Za Gruzję!”.
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PROGRAM
Tbilisi □ Mccheta □ Monastyr Jvari□ Kachetia □ Monastyry David Garedża □Tsinandali □ Twierdza Gremi
□ Monastyr Bodbe □ Signagi □ Gruzińska Droga Wojenna □ Twierdza Ananuri □ Dolina Truso □ Monastyry Tsminda Sameba □ Gori □ Upliscyche □ Bordżomi □ Vardzia □ Achalciche □ Rabati

Dzień 1.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Gruzji.

Dzień 2.
Tbilisi - Mccheta - Monastyr Jvari
Przylot do TBILISI we wczesnych godzinach porannych. Transfer do hotelu przy starym mieście, zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek.
Późne śniadanie. Wyjazd do MCCHETY, która była stolicą Gruzji do V w. n.e. Zwiedzanie legendarnej świątyni Sweti Cchoweli, miejsca koronacji
i wiecznego spoczynku władców Gruzji. Przejazd do malowniczo położonego MONASTYRU JVARI, zwiedzanie.Obiad w tradycyjnej restauracji
w okolicy Mcchety. Przejazd do Tbilisi, czas wolny. Zwiedzanie fabryki koniaku Sarajishvili. Poznanie procesu wytwarzania trunku i degustacja.
Wieczorne zwiedzanie Tbilisi: Aleja Szota Rustaweli, spacer po starym mieście i okolicach Twierdzy Narikala, katedra Sioni, najstarszy monastyr
w Tbilisi - Anczischati. Przejazd kolejką linową do twierdzy Narikala, z której rozpościera się wspaniały widok na miasto. Spacer do malowniczego
wodospadu położonego nieopodal dzielnicy łaźni siarkowych. Kolacja w stylowej restauracji w centrum miasta, z pokazem tradycyjnych gruzińskich tańców. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 3.
Kachetia - Monastyry David Garedża- Tsinandali
Śniadanie. Wyjazd do KACHETII - krainy wina i innych specjałów, regionu bogatego w średniowieczne twierdze, urokliwe miasteczka i okazałe
monastyry. Przyjazd na step i zwiedzanie kompleksu Monastyrów DAVID GAREDŻA na granicy gruzińsko - azerskiej. Obiad w restauracji w
okolicach Manavi. Po obiedzie zwiedzanie TSINANDALI, pałacu i przepięknych ogrodów „ojca gruzińskiego romantyzmu”, Aleksandra Czawczawadze. Przejazd w okolice Telavi, zakwaterowanie w pensjonacie. Wyjście na tradycyjną gruzińską suprę, czyli gruzińską ucztę z lokalnych
specjałami i domowym winem. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 4.
Twierdza Gremi - Monastyr Bodbe- Signagi
Śniadanie. Wyjazd do Alazani, jednej z największych dolin w Europie. Zwiedzanie TWIERDZY GREMI, dawnej stolicy Kachetii. Wizyta w fabryce
wina Kindzmarauli, zwiedzanie połączone z degustacją wytwarzanych trunków: wina i czaczy - gruzińskiej wódki produkowanej z owoców winogron. Przejazd do winnicy Khareba, zwiedzanie połączone z degustacją wina. Tradycyjny obiad w jednej z winnic, zwiedzanie winnicy, prezentacja
piwnicy, gdzie jest przechowywane wino. Przejazd do MONASTYRU BODBE, zwiedzanie miejsca pochówku św. Nino, która przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji. Przejazd do SIGNAGI, gdzie odbywa się najstarszy festiwal wina w Gruzji. Zwiedzanie miasteczka i wielkiego muru z czasów
kiedy Singagi było niezdobytą twierdzą. Powrót do Telavi. Kolacja w pensjonacie, nocleg.

Dzień 5.
Gruzińska Droga Wojenna - Twierdza Ananuri
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd GRUZIŃSKĄ DROGĄ WOJENNĄ. Pod złowrogim określeniem nadanym tym terenom ze względu na
ciężkie walki na początku XIX w. kryje się niezwykle malownicza trasa biegnąca przez Wielki Kaukaz. Wzdłuż Drogi Wojennej można podziwiać
piękne widoki, wspaniałe zabytki, wiele fortyfikacji i wież strażniczych, z których część przetrwała do dzisiejszych czasów. Zwiedzanie malowniczo położonej twierdzy ANANURI, z przełomu XVI i XVII w. Poniżej jej murów rozciąga się Jezioro Żinwalskie, sztuczny zbiornik powstały po
utworzeniu zapory. Obiad w restauracji nieopodal miejscowości Pasanauri serwującej jedne z najsmaczniejszych w regionie chinkali - gruzińskie
pierogi z mięsem. Kontynuacja drogi do Kazbegi z postojem w punkcie widokowym przed przełęczą Krzyżową (2379 m n.p.m). Zakwaterowanie
w pensjonacie, czas wolny. Kolacja, nocleg.

Dzień 6.
Dolina Truso - Monastyry Tsminda Sameba
Śniadanie. Przejazd samochodami terenowymI do malowniczej DOLINY TRUSO, znanej z jezior, źródeł wód mineralnych i średniowiecznych
wież obronnych. Na trasie przerwy na zdjęcia. Przejazd m.in. obok klasztoru Abano i twierdzy Zakagori. Obiad w stylowej restauracji w miejscowości Arsha. Przejazd jeepami pod jeden z najpiękniej położonych monastyrów w Gruzji: TSMINDA SAMEBA (2200 m n.p.m.). Czas wolny.
Powrót do pensjonatu, kolacja, nocleg.

Dzień 7.
Gori - Upliscyche - Bordżomi
Śniadanie. Przejazd do GORI, gdzie się urodził Józef Stalin. Zwiedzanie muzeum jego imienia i domu gdzie mieszkał. Przejazd do pobliskiego
UPLISCYCHE, zwiedzanie skalnego miasta, którego początki sięgają V w. p.n.e. Obiad w restauracji w Gori. Przejazd do BORDŻOMI. Zwiedzanie słynnego uzdrowiska i spacer po parku. Przejazd w okolice Wardzi. Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja, nocleg.

Ideal Travel s.c
info@idealtravel.pl

Dzień 8.
Vardzia - Achalciche - Rabati
Śniadanie. Zwiedzanie skalnego miasta VARDZIA, założonego w czasach królowej Tamary, w czasie złotego wieku Gruzji. Przejazd do ACHALCICHE, miasteczka uzdrowiskowego. Zwiedzanie największej twierdzy w Gruzji - RABATI. Na terenie kompleksu znajduje się muzeum, synagoga, meczet i kościół. Wyjazd w stronę Tbilisi, po drodze przerwa na obiad w restauracji w okolicy Mcchety. Przejazd do Tbilisi, zakwaterowanie
w hotelu, czas wolny. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): wizyta i kąpiel w łaźniach siarkowych. Wieczorem pożegnalna kolacja w
stylowej restauracji z pokazem tradycyjnych tańców gruzińskich. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 9.
Pobranie suchego prowiantu. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko w Tbilisi, wylot do Polski.

OPIS KRAJU
WJAZD I POBYT
Obywatele Polscy, bez względu na cel podróży, mogą wjechać do Gruzji w ruchu bezwizowym oraz przebywać do 365 dni. W ciągu tego okresu muszą opuścić
terytorium Gruzji, przy czym kolejny ich wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym. Polacy nie podlegają również w Gruzji obowiązkowi meldunkowemu.
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.

BEZPIECZEŃSTWO
Przestępczość. Gruzja jest uważana za państwo bezpieczne. Przestępstwa popełnione wobec cudzoziemców są rzadkie. Jednak złe warunki gospodarcze i wysokie bezrobocie wpływają na wzrost liczby popełnianych przestępstw (odnotowana liczba przestępstw jest niższa niż w wielu krajach zachodnich). Najczęściej
popełniane przestępstwa wobec cudzoziemców to drobne kradzieże

UBEZPIECZENIE
Tak jak w przypadku każdej podróży zagranicznej, sugerowane jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres pobytu w Gruzji, pokrywającej koszty
leczenia i transportu medycznego. Bezwzględnie zalecamy posiadanie ubezpieczenia turystycznego na kwotę co najmniej 30.000 euro pokrywającego koszty
leczenia oraz transport chorego do Polski. W przypadku konieczności skorzystania z opieki zdrowotnej, oczekiwane jest uregulowanie rachunków na miejscu lub
przekazanie danych ubezpieczyciela. Ponadto zwracamy uwagę, iż osoby planujące wycieczki górskie powinny mieć szczególny typ ubezpieczenia pokrywającego
koszty akcji ratunkowych w górach

ZDROWIE
W Gruzji nie są wymagane żadne szczepienia dla podróżnych. Należy wykazać jednak ostrożność przy zakupie żywności, zwłaszcza na bazarach. Woda w sieci wodociągowej w większości miast nadaje się do bezpośredniego spożycia, jednak jest silnie chlorowana. W związku z występowaniem wysokich temperatur w lecie,
okresowo w wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, może obowiązywać zakaz kąpieli ze względu na występujące w nich bakterie.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Władze Gruzji nie sprawują kontroli nad okupowanymi terytoriami Abchazji i Regionu Cchinwali (Osetia Płd.). Dla Państwa bezpieczeństwa stanowczo odradzamy
podejmowanie jakichkolwiek prób wjazdu na ww. terytoria. Sprawowanie opieki konsularnej na tych terytoriach jest niemożliwe. Zwracamy także uwagę, że zgodnie z gruzińskim prawem, wjazd do Gruzji z terytorium Federacji Rosyjskiej przez separatystyczne regiony Abchazji i Cchinwali (Osetia Południowa) jest nielegalny
i podlega karze pozbawienia wolności lub grzywny.
Na pozostałym terytorium Gruzji nie ma ograniczeń w podróżowaniu. W większości regionów poziom bezpieczeństwa jest zadawalający, niemniej jednak należy
oczywiście zachować podstawową ostrożność.
Dość powszechnym zjawiskiem jest czasowe zamykanie dróg, ze względu na zejścia lawin błotnych lub śnieżnych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
W Gruzji uznawane jest polskie prawo jazdy. Zgodnie z przepisami tranzytowymi osoba podróżująca samochodem osobowym może pozostawać na terenie Gruzji
do 90 dni bez obowiązku przerejestrowania samochodu oraz opłacenia cła. W sytuacji gdy właściciel pojazdu zamierza zostać na terenie Gruzji dłużej, musi dokonać czasowej rejestracji pojazdu na okres nie dłuższy niż 3 lata. Tymczasowa rejestracja zwalnia właściciela od obowiązku oclenia samochodu. Cała procedura
trwa około 2 dni, a jej koszt wynosi około 270 GEL. Przed wyjazdem z Gruzji właścicielowi zwracane są polskie tablice rejestracyjne. Formalności związanych z
rejestracją należy dopełnić w Agencji Obsługi ds. Transportu w mieście Rustawi.
Przy wjeździe samochodem osobowym nie będącym własnością kierującego, wymagane jest posiadanie umowy w formie aktu notarialnego (użyczenie, najem)
przetłumaczonej na język gruziński zawartej między właścicielem a użytkownikiem pojazdu. W Gruzji nie istnieje obowiązek ubezpieczenia OC, niemniej jednak,
ze względu na ruch i sposób jazdy tutejszych kierowców, zalecamy jego wykupienie na miejscu. Nie zmienia to jednak faktu, że większość kierowców w Gruzji nie
posiada ubezpieczenia komunikacyjnego, co w przypadku kolizji, znacznie utrudnia uzyskanie jakiegokolwiek odszkodowania.
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CŁO
Do Gruzji można wwieźć leki wyłącznie niezbędne do osobistego leczenia w maksymalnej ilości 10 standardowych opakowań. Należy pamiętać, iż w przypadku
leków zawierających substancje psychoaktywne, na granicy należy okazać kopię recepty oraz kopię certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania
zawodu wystawiającego receptę lekarza wraz z tłumaczeniami na język gruziński lub angielski. Wwieźć można ilość leku wystarczającą na okres do 31 dni. Zwracamy uwagę, że niektóre leki dostępne w Polsce bez recepty, w Gruzji mogą być kwalifikowane jako środki odurzające i substancje psychotropowe. Jednocześnie
uczulamy, że gruzińskie służby graniczne działają w tym zakresie bardzo restrykcyjnie. Okazanie leku na granicy z pytaniem, czy jego wwiezienie jest legalne, może
prowadzić do przekazania sprawy do prokuratury i zasądzenia wysokiej grzywny.
Można wwieść również, bez deklaracji celnej, kwotę do 14.000 euro. Gruzińskie przepisy ograniczają ilość wwożonej ilości alkoholu do 4 litrów.

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1, 2, 7 i 19 stycznia, 3 i 8 marca, 9 kwietnia, 9, 12 i 26 maja, 28 sierpnia, 14 października, 23 listopada oraz ruchome Święta
Wielkanocne.

PRZYDATNE INFORMACJE
Podczas rozmów z Gruzinami rekomendujemy unikania tematów politycznych, które mogą okazać się zarzewiem konfliktu. Należy mieć na uwadze, że niektóre
postacie historyczne są inaczej oceniane w Polsce, a inaczej w Gruzji.
W Gruzji występują wciąż okresowe przerwy w dostawie prądu i wody, przede wszystkim, na prowincji.
W miastach, oprócz autobusów, środkiem komunikacji są kursujące po wyznaczonych trasach mikrobusy. Są one tanie, jednak dość często zdarzają się w nich
kradzieże kieszonkowe.

TERMINY I CENY
Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767
lub pod adresem info@idealtravel.pl .
Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?
Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

CENA: OK 3500 PLN/OS.
CENA ZAWIERA:
- przelot
- 8 noclegów w hotelach i pensjonatach klasy turystycznej; 2-os. pokoje z łazienkami
- wyżywienie: 7 śniadań, 1 suchy prowiant, 7 obiadów, 7 kolacji
- pilot wycieczki leci z Polski, przewodnicy podczas zwiedzania
- ubezpieczenie KL 30 00 EUR ; NNW 5 000 EUR
- bogaty program zwiedzania

OPŁATY DODATKOWE:
- usług nie wyszczególnionych w programie
- wydatków osobistych na miejscu
- bilety wstępu, lokalni przewodnicy, napiwki: ok. 120 USD/os.
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