MAJÓWKA 05.05 – 12.05.2019 – 650$/osoba:
6 dni na miejscu
*5 noclegów, brak transferowych – oszczędzamy nasz cenny czas! (hostele i tradycyjne rodzinne domy gruzińskie)
*wszystkie śniadania (w domach i hostelach gruzińskie; w dniu przylotu w formie powitania na lotnisku)
*wszystkie obiadokolacje do oporu! – tradycyjne gruzińskie supry z toastami! – gospodarze pośród nas – w miarę
możliwości z nami zasiadają i z nami się bawią!
*jedną uroczystą kolację w restauracji w Tbilisi z muzyką na żywo i pokazem tańców narodowych – tańczą dla nas
profesjonalni tancerze! Wino rzecz jasna no limit ☺
*wino do każdej obiadokolacji w Kacheti plus czacza w Kacheti dla wytrwałych;-)
*powitalne wino na lotnisku
*transfer lotnisko-hotel-lotnisko w datach i godzinach tripu,
*trekking do Klasztoru Cminda Sameba – Gergeti (Kazbegi); dla leniwych możliwy wjazd (za dopłatą)
*przejazd do doliny Truso (okolice Kazbegi) - tam niewiarygodnie piękny trekking w dolinie oszałamiającej kolorami!
*przejazd komfortowymi 8-osobowymi VAN-ami po kraju (np. nissan elgrande, honda elisioni, toyota voxi)
*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego, opłaty drogowe
*zwiedzanie Starego Miasta w Tbilisi
*zwiedzanie pierwszej stolicy Gruzji - Mcchety
*przejazd na pustynne stepy Udabno i do Monastyrów Dawid Garedża na granicy z Azerbejdżanem – trekking dla
chętnych!
*wine tur po Kacheti plus stolica Królestwa Kacheti- Gremi oraz Klasztor Bodbe – miejsce pochówku Św.Nino
*bilety wstępu – Narikala – Twierdza na wzgórzu w Tbilisi – wjazd kolejką linową
*bilety wstępu – Kindzmarauli – winnica z przewodnikiem i degustacją czterech rodzajów win
*bilety wstępu – Vinograund w Tbilisi – winiarnia z degustacją 8-10 rodzajów win limitowanych, selekcjonowanych
*kulinarne wariacje pod okiem gospodyń – przygotowywanie tradycyjnych potraw kuchni gruzińskiej. Śmiało nakładać
fartuszki i do kuchni! ;-) - milion doznań, wspomnień i setki zdjęć! A może i…zmianę życia…;-)
*opiekę, radę i tłumaczenie (z j.rosyjskiego) pilota-przewodnika (nie książkowego!) – czyli ja we własnej osobie ☺
*obecność i dyspozycyjność gruzińskich kierowców, którzy wielce różnią się od taksówkarzy i scalają się z grupą!
Nie gwarantuję jednak swoim gościom lunchy, deserów, owoców, kawy i herbaty poza miejscami noclegowymi,
indywidualnych pamiątek, płatnych toalet, oraz alkoholu innego niż wino domowe i czacza wg programu. Nie licząc
oczywiście tych na degustacji w winnicach ;-)

W cenie oczywiście nie ma także biletu lotniczego i ubezpieczenia.

