MEGA RAJD TUSZETIA 07.09-17.09.2019
9 dni na miejscu

Stan rzeczy wg lotów PLL LOT 07.09-17.09 Warszawa-Tbilisi-Warszawa
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony ☺
Byle nie do Ugandy! ☺
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Przylot 08.09 g.3.55, wino na Dzień Dobry w Gruzji! Transfer do Omalo
Dzień na wjazd Omalo Road – jedziemy do Tusheti! Wspinamy się na Abano Pass (niemal 3000m n.p.m)
Noc w hostelu w Omalo. Z widokiem za milion dolarów…
Nasz cudowny pierwszy dzień w siodle! Na podanie trasy dziś za wcześnie jeszcze – trasą rządzi Kaukaz ;-)
Noc w gruzińskim namiocie na gruzińskich karimatach ;-) Kto ma ochotę na polskie…musi sobie przywieźć ☺
Nasz drugi dzień w siodle - penetrujemy Tuszetię tam gdzie się tylko da!
Noc w gruzińskim namiocie na gruzińskich karimatach ;-) Kto ma ochotę na polskie…musi sobie przywieźć ☺
Konie dzień trzeci – dalej w głąb Dzikiego Kaukazu!
Noc w namiocie rzecz jasna ☺
Konie dzień czwarty – jeszcze dalej w głąb Dzikiego Kaukazu!
Noc w namiocie oczywiście!
Konie dzień piąty – wysokogórski, kolorowy zawrót głowy!
Noc w namiocie. Albo nie…pod gwiazdami ☺ Ja się decyduję!

14 Konie dzień szósty – niestety…Co oznacza…powrót do Bazy. Wracamy do Omalo. Pod prysznic ;-)
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Noc w hostelu w Omalo.
Niespodzianka…Kto wie? Konie dzień być może…siódmy!? I być może dopiero dzisiaj powrót pod prysznic! ☺
Wówczas noc poprzednia także w namiocie. Jeśli nam to nie wyjdzie, to…Omalo. Odpoczynek. Ale po co???
15 Kaukaz zresztą sam o tym zdecyduje…☺ Kaukaz!!!
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Noc w hostelu w Omalo czyli…Pożegnanie z Tuszetią 
Zjeżdżamy do Cywilizacji…W Tbilisi hotel, uroczysta kolacja w restauracji z pokazem tańców narodowych!
16 oraz…kąpiel w Łaźniach Siarkowych – najlepszy sposób na zmęczenie!
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Noc transferowa. O g.2.00 (już 17.09 ☺) transfer na lotnisko. Wylot do Polski g. 4.55

Do zobaczenia w Gruzji!

