UCIEKAMY W GÓRY + KACHETIA 20.08-30.08.2019
9 dni na miejscu

Stan rzeczy wg lotów PLL LOT 20.08-30.08.2019 Warszawa-Tbilisi-Warszawa
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony ☺
Byle nie do Chile! ☺
20/21
21
21/22
22
22/23
23
23/24

24
24/25
25
25/26
26
26/27

Przylot 21.08 g.3.55, wino na Dzień Dobry w Gruzji! Transfer do Krainy Wina!
Przejazd do Sighnagi (Miasto Miłości! ☺) + śniadanie, odpoczynek i urocze miasteczko na oddech ;-)
Noc w domowym hostelu w Sighanghi. I specjalnie nie zdradzę Wam widoku z tarasów…
Wine tur! Jak na region winem płynący przystało ☺ Winnice z degustacją i stolica Królestwa Kacheti.
Noc w domowym hostelu w Sighanghi
Ruszamy do Lagodekhi! Na chętnych czeka nas cudowny trekking-spacer pod bajeczny wodospad – może
kąpiel? ;-)
Noc w domowym hostelu w Sighanghi
Dziś znajdziemy się…pośrodku niczego – stepy pustynne Udabno, skąd do granicy z Azerbejdżanem pozostało
już tylko 40 minut jazdy! I tam właśnie jedziemy, do Monastyrów David Garedża. Spektakularne widoki zaraz
się zaczną! Tam, na miejscu, przy sprzyjających temperaturach, możliwy ok 2h trekking dla chętnych! Cudo!
Noc w hostelu w Udabno. Śpimy więc…na stepach pustynnych! ☺
W końcu! Dziś wkraczamy w Wysoki Kaukaz! Ten dzień jest dniem na wjazd do Krainy Magicznej! Omalo Road –
jedziemy do Tusheti! Jedziemy w Inny Świat…4x4 wspinamy się na przełęcz 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 ☺

27 Nasz drugi dzień w siodle – wracamy do bazy, do Omalo. Pod prysznic ☺ Ale to nie koniec Tuszeti!
27/28
Noc w hostelu w Omalo
Penetrujemy Tuszetię już bez koników ;-) Będzie albo wioska z listy UNESCO – Dartlo – off-roadowo! Może
28 Bochorna – najwyżej położona wioska w Europie, lub to czego nie widzieliśmy z konia ☺
28/29
Noc pożegnalna z Tuszetią - w hostelu w Omalo rzecz jasna!
A dziś? Dziś Kochani czas w końcu na…Stolicę! Jedziemy zatem ostatnie nasze wspólne popołudnie spędzić w
29 Tbilisi! Wieczorem zaś pożegnalna uroczysta kolacja w restauracji z pokazem narodowych tańców gruzińskich.
29/30
Noc transferowa – hotel w Tbilisi. O g.2.00 (już 30.08 ☺) transfer z hotelu na lotnisko. Wylot do Polski g. 4.55

Do zobaczenia w Gruzji!

