WINOBRANIE NA BIS 28.09 – 6.10.2019
7 dni na miejscu

Stan rzeczy wg lotów PLL LOT 28.09 – 6.10 Warszawa-Tbilisi-Warszawa
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony ☺
Byle nie do Mongoli! ☺
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Przylot 29.09 g.3.55, wino na Dzień Dobry w Gruzji! Transfer do Kazbegi – Gruzińską Drogą Wojenną ☺
Dzień spowolniony – na dojazd do celu (145km), na zdjęcia, na odpoczynek i na rozkoszowanie się cudownym
Najwyższym Kaukazem! Śniadanie po dotarciu na miejsce, ok 9-11.
Noc w autentycznym domu gruzińskim w Kazbegi. Z widokiem na… Kazbek 5047m n.p.m!!
Nadal w Majestatycznych okolicznościach. Przed nami Gergeti (2400 m n.p.m – spacer, trekking lub wjazd
autem – Wy wybieracie! ☺) Jeśli Gergeti zdążymy zrobić dnia pierwszego – dziś…pojedziemy do doliny Truso!
Noc w jak poprzednio. Cudownie tam!
Trochę nasyceni Naturą wracamy do Stolicy – warta jest poczucia choćby przez chwilę! Po drodze odwiedzimy
pierwszą stolicę Gruzji Mcchetę, a wieczorem, w Tbilisi, uroczysta kolacja w restauracji z pokazem tańców
narodowych – znowu cuda ;-)
Noc w hotelu w Tbilisi
Zostajemy jeszcze w Stolicy! Dzisiaj pokażę Wam jej serce! A potem…zapraszam na ucztę dla ciała i ducha!
Idziemy Kochani do carskich łaźni siarkowych ☺ Będziecie zachwyceni!
Noc w hotelu w Tbilisi
Tadaaam! Wyjeżdżamy do Kacheti! Jedziemy do Krainy Wina! Nie mogę się doczekać ukochanego na zabój
Miasta Miłości – Sighnaghi! Sami zobaczycie, że tam…zmienia mi się wyraz twarzy ;-) Ponoć ;-) Zanim jednak
dotrzemy do domu – spektakularne miejsce przed nami…skręcamy na stepy pustynne Udabno i David Garedża!
Noc w najcudniejszym hostelu na świcie – domowy hostel gruzińskiej rodziny. Z widokiem…ech…☺
Dziś niewiarygodnie magiczna i winna Kachetia w najlepszym wydaniu – mamy Kochani wine tur i…winobranie!
Troszkę podegustujemy, lekko pozwiedzamy, ciutkę popracujemy, a potem…zabawa i koncert folk do kolacji!
Noc w Sighnaghi rzecz jasna ☺

Dzisiaj – po wczorajszej ufam dłuuugiej suprze…dzień leniwy. Zostajemy w mieście – a warto! Odwiedzimy
spacerem Klasztor Bodbe – miejsce pochówku największej Świętej Kościoła Gruzińskiego, zrobimy ostatnie
5 zakupy, połazimy po mieście lub po prostu każdy będzie miał czas dla siebie ;-)
Noc transferowa w hostelu w Sighnaghi (dla tych co tak wybiorą ;-)) O g. 1.00 w nocy (już 6.10) transfer na
lotnisko w Tbilisi. Pokoje do końca!

Do zobaczenia w Gruzji!

