GRUZJA+ARMENIA

CENA

*

WYCIECZKA

*

B A T U M I – K U T A I S I – K A N I O N O A K S E –M C C H E T A –
T B I L I S I - A N A N U R I - S T E P A N C M I N D Y - D I L I J A NEREVANIA- GARNI
CENA

OBEJMUJE:

- BILETY NA SAMOLOT:
- TRANSPORT- KLIMATYZOWANY AUTOKAR PODCZAS ZWIEDZANIA,
- ZAKWATEROWANIE W HOTELACH 4* W POKOJACH 2-OSOBOWYCH Z ŁAZIENKAMI –
3 NOCLEGI W BATUMI, 2 W KUTAISI, 3 W ERYWANIU, 3 W TBILISI,
- WYŻYWIENIE: ŚNIADANIA – ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE
-WARSZTAT

PRZYGOTOWANIA

CHACZAPURI,

WARSZTAT

PRZYGOTOWANIA

ORMIAŃSKIEGO CHLEBA "LAVASH", DEGUSTACJA 3 RODZAJÓW WINA,
- BILETY WSTĘPU – OGRÓD BOTANICZNY, TWIERDZA GONIO, KANION OKACE, GARNI,
- PRZEJAZD KOLEJKĄ LINOWĄ W TBILISI, SAMOCHODY TERENOWE W OKACE
I W KAZBEGI,
- 1 BUTELKA WODY (0,5L)DZIENNIE /OSOBA,

- PRZEWODNIK POLSKOJĘZYCZNY

PROGRAM WYCIECZKI :
1 dzień: Zbiórka uczestników, przejazd na lotnisko wylot godz….. , przylot do KUTAISI o godz….., transfer do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg. www.erapalace.ge/gorgiladze/index.php
2 dzień: Śniadanie, zwiedzanie BATUMI, możliwość wjazdu kolejką linową na wzgórze nad Batumi w celu podziwiania
wspaniałych widoków, spacer nabrzeżem portu, oglądanie słynnych posągów Nino i Ali, Kapitanatu Portu czy Wieży Chachy,
możliwość wjazdu na Wieżę Alfabetu (dodatkowo płatne) w celu obejrzenia panoramy miasta, zwiedzanie miasta: m.in. Plac Włoski,
Plac Europejski z posągiem Medei oraz Zegarem Astronomicznym, spacer przepięknymi i klimatycznymi uliczkami Starego Miasta,
wizyta na placu z Fontanną Neptuna i Teatrem Dramatycznym, czas wolny, wizyta na molo, obserwowanie koncertu fontann, spacer
po promenadzie i plaży. Czas wolny. Kolacja w restauracji. Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień: Śniadanie, zwiedzanie Ogrodu Botanicznego, główna atrakcja miasta, położony na wzgórzach, skąd rozciąga się wspaniały
widok na morze i znane z piosenki pola herbaciane, Przejazd i zwiedzanie Twierdzy Gonio, gdzie według legendy znajduje się grób
jednego z apostołów - św. Macieja. Powrót do hotelu, czas wolny, plażowanie, kolacja w hotelu, nocleg.
4 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do KUTAISI, które opisane zostało w mitologii greckiej jako miasto Ai w Kolchidzie.
To z tym miejscem wiąże się opowieść o czarodziejce Medei i o wyprawie Jazona i Argonautów po złote runo, w postaci skóry
baranka, który był symbolem władzy. Przejazd do słynnego, wpisanego na listę UNESCO, klasztoru Galati, zwiedzanie klasztoru,
przejazd do słynnego kościoła Mohameta, zwiedzanie kościoła. Przejazd do hotelu, czas wolny, kolacja w hotelu, nocleg.
www.booking.com/hotel/ge/tskaltubo-spa-resort.ru.html
5 dzień: Śniadanie, przejazd do KANIONU OAKSE, przejazd jeepami do wejścia do kanionu lub pieszego spaceru, spacer po
kładkach zawieszonych nad kanionem (ok. 1-2 km w jedną stronę), przejazd na wieczór gruziński /tradycyjna gruzińska biesiada:
podczas kolacji można zobaczyć jak się przygotowuje tradycyjne potrawy gruzińskie, np. chaczapuri z Imeretii czy churchule,
ponadto można posłuchać o procesie produkcji wina zgodnie z 8000-tysięczną tradycją czy procesie produkcji słynnej wódki z
winogron - chachy. Podczas kolacji (tradycyjne gruzińskie pieczywo, zimne i gorące przystawki, potrawy z grilla: np. szaszłyki,
kurczak, kawa/herbata, itp.) można także napić się wina (ok. 0,5 l na osobę). Powrót do hotelu, nocleg.
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6 dzień: Śniadanie, Wyjazd do TBILISI. Po drodze wizyta w MCCHETA – pierwszej stolicy i religijnego centrum Gruzji,
wpisanej na listę UNESCO: klasztor Dżwari (VII w.), katedra Sweti Cchoweli, gdzie złożona została Szata Chrystusa,
"gruziński Wawel" z grobami królów z dynastii Bagrationi. Czas wolny w Mcchecie, gdzie na bazarze, na straganach przy
katedrze Sweti Cchoveli można kupić wino, czaczę, rękodzieło, w tym czapki z różnych regionów kraju, czy naturalne
słodycze z winogron – czurczchele. Oczywiście koniecznie trzeba przywieźć z Gruzji regionalne przyprawy (sól swanską,
ucho suneli, szafran) i sosy (tkemali i adżikę), które znakomicie nadają się do wielu – niekoniecznie gruzińskich – potraw.
Kolacja w restauracji. Zakwaterowanie. Nocleg. www.booking.com/hotel/ge/gallery-palace.en-gb.html
7 dzień: Śniadanie, zwiedzanie TBILISI, zwiedzanie kościołów i klasztorów m.in. katedra Sioni z krzyżem św. Niny najważniejszą relikwią kościoła gruzińskiego, soboru Trójcy Świętej, wjazd kolejką linową na wzgórze, z którego rozpościera
się widok na miasto i podziwianie posągu Matki Gruzji (Kartlis Deda), zwiedzanie twierdzy Narikala, podziwianie
nowoczesnej architektury gruzińskiej, przejście Mostem Pokoju, spacer klimatycznymi uliczkami Starego Miasta, aleja Szoty
Rustawelego - gruzińskiego wieszcza, zwiedzanie synagogi i meczetu, wizyta w słynnych łaźniach siarkowych. Kolacja z
winem (lampka białego/lampka czerwonego wina) w tradycyjnej restauracji z pokazem gruzińskich tańców ludowych i
śpiewów. Nocleg.
8 dzień: Śniadanie, przejazd do zamku w ANANURI, przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną do STEPANCMINDY,
przejazd jeepami do słynnego, położonego w malowniczym miejscu klasztoru Cminda Sameba, powrót do Tbilisi, kolacja w
restauracji, nocleg.
9 dzień: Śniadanie. Przejazd do Armenii (zmiana autokaru i przewodnika). Przejazd przez Dilidżan, miejsce zwane ormiańską
Szwajcarią. W miejscowości wypoczynkowej DILIJAN udamy się na spacer po zabytkowej ulicy, przy której ulokowane są
budynki pochodzące z XIX wieku, w których można odnaleźć warsztat ceramiczny oraz pracownię snycerzy. Dalej zwiedzanie
Seveanwank z ok. VIIIw - pięknie położonego na wcinającym się w jezioro półwyspie – zabytkowego klasztoru. Przyjazd do
Erevania. Kolacja w restauracji. Zakwaterowanie, nocleg. www.booking.com/hotel/am/silachi.ru.html
10 dzień: Śniadanie, zwiedzanie stolicy – EREVANIA, zwiedzanie: pomnik Matki Armenii, Parlament, Opera, Park
Zwycięstwa, Pałac Prezydencki, wizyta na głównym bazarze miasta, zwiedzanie Niebieskiego Meczetu oraz spacer po
głównym placu miasta – Placu Republiki, pomnik Aleksandra Tamaniana , monumentalne schody "Kaskada". Kolacja w
restauracji. Powrót do hotelu, nocleg.
11 dzień: Śniadanie, Przejazd do Eczmiadzinu – centrum ormiańskiego chrześcijaństwa. Legenda głosi, że miejsce budowy
świątyni wskazał sam Chrystus. Nazwa świątyni tłumaczona jest jako „miejsce zstąpienia Syna Jednorodzonego”. Zwiedzanie
kompleksu klasztornego Gekhard ( znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO), gdzie przechowuje się włócznię
Longinusa, którą przebito bok Chrystusa, zwiedzanie GARNI – starożytnego miasta z pięknym widokiem na dolinę rzeki Azat.
Na kolacje udamy się do prywatnego domu w Garni. Gospodarze pokażą nam jak przygotować ormiański, płaski chleb
"Lavash", który następnie skosztujemy. Po kolacji wrócimy do Erywania. Powrót do hotelu, nocleg.
12 dzień: Śniadanie transfer na lotnisko wylot do…… o godz. przylot do godz. transfer na miejsce zbiórki – zakończenie
wycieczki.

CENA NIE OBEJMUJE:
Ubezpieczenia
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