UCIEKAMY W GÓRY + KACHETIA 20.08 - 30.08.2019 – 950$/osoba:
9 dni na miejscu

*10 noclegów, w tym dwa transferowe (hotele, hostele i tradycyjne rodzinne domy gruzińskie, oraz jedna w namiocie!)
*wszystkie śniadania (w hotelu kontynentalne, w domach i hostelach gruzińskie; w dniu przylotu po transferze i
oczywiście zakąska 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! Oczywiście wino Rkaciteli no limit! ☺
*wszystkie lekkie lunche -przekąski na łonie natury - pikniki na lekko z lokalnych produktów (ser, warzywa,
chleb, oliwa) lub wypieki gruzińskie do łapki – to małe co-nieco ratuje nas przed śmiercią głodową ☺
*off-road - przejazd 4x4 jedną z najniebezpieczniejszych dróg na świecie (przełęcz Abano Pass na prawie 3000m
n.p.m!) do serca Tusheti – do Omalo!
*jeden piknik w plenerze z szaszłykami – specjały przygotowywane na miejscu przez moich przyjaciół, a naszych
kierowców. Najprawdopodobniej w czasie wjazdu lub zjazdu z przełęczy Abano Pass, czyli właśnie na drodze do
Tuszeti…nad strumieniem bajecznie szumiący i rwącym na przykład ;-)
*wino do każdego posiłku no limit plus czacza w Kacheti dla wytrwałych;-)
*powitalne wino na lotnisku. I pożegnalne!
*transfer lotnisko-hotel-lotnisko w datach i godzinach tripu,
*off-road - przejazd 4x4 Omalo-Bochorna-Dartlo-Omalo – najwyżej oznaczona wioska w Europie (!) i druga wpisana
na listę UNESCO – z łupków bez spoiny, lub alternatywnie do trasy konnej – off-road do wiosek Shenako i Diklo Cuda to są!
*konie na dwa dni
*przewodnicy lokalni (na pełną grupę trzech)
*konie juczne niosące sprzęt biwakowy (dwa-trzy)
*przejazd komfortowymi 8-osobowymi VAN-ami po kraju – pierwsza część wyprawy (np. nissan elgrande, honda
elisioni, toyota voxi)
*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego, opłaty drogowe
*wine tur po Kacheti , a w nim:
-bilety wstępu – Kindzmarauli – zwiedzanie winnicy z przewodnikiem i degustacją czterech rodzajów win
-bilety wstępu – Gurjaani – domowa winnica z degustacją dwóch rodzajów win z kvevri wraz z zakąską ☺

-bilety wstępu – Tunele winne Khareba – zwiedzanie z przewodnikiem
* Tbilisi - wjazd kolejką linową do Twierdzy Narikala – panorama na całą Stolicę! I moje opowiastki ☺
*degustacja w winiarni Vinoground w Tbilisi - degustacja 8-10 rodzajów wyselekcjonowanych, limitowanych win
*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 najwspanialszych gruzińskich kierowców, którzy wielce różnią się od taksówkarzy i
scalają się z grupą! ☺
Nie gwarantuję jednak swoim gościom np. 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.

