WINOBRANIE NA BIS 28.09-6.10 – 830$/osoba

* noclegów ( hotele, hostele i tradycyjne rodzinne domy gruzińskie) w tym jeden transferowy
*wszystkie śniadania (w hotelu kontynentalne, w domach i hostelach – gruzińskie, typowe dla regionu)
*wszystkie kolacje do oporu! – często tradycyjne gruzińskie supry z toastami! – gospodarze pośród nas – w miarę
możliwości z nami zasiadają i z nami się bawią! Pierwszego wspólnego dnia będą szaszłyki albo chinkali! ☺
*wszystkie lekkie, drobne lunche-przekąski na trasie, z produktów lokalnych (ser, pomidory, oliwa, chleb, owoce
sezonowe) – czasem piknik na trawie, czasem gruziński wypiek do łapki i w drogę! ;-) Nie pijemy na pusty żołądek ;-)
*jedną uroczystą kolację w restauracji w Tbilisi z muzyką na żywo i pokazem tańców narodowych – tańczą dla nas
profesjonalni tancerze! Niespodzianka w cenie ;-)
*wino domowe do każdego posiłku no limit plus czacza dla wytrwałych;-)
*wino rozlewane białe Rkaciteli i Tsinandali– najsłynniejsze szczepy gruzińskiego białego wina - do uroczystej kolacji
w restauracji w Tbilisi
*degustacja wina masterklasy i czaczy w winiarni w Tbilisi (8-10 gatunków!)
*powitalne wino w hotelu. I pożegnalne na dworcu ;-)
*transfer hotel-dworzec w wyznaczonej dacie,
*przejazd 4x4 do Doliny Truso
*przejazd autami na wzgórze Gergetii w Kazbegi

- tutaj możliwy trekking jak najbardziej!

*przejazd komfortowymi 8-osobowymi VAN-ami po kraju (np. nissan elgrande, honda elisioni, toyota voxi)
*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego, paliwo, opłaty drogowe
*zwiedzanie Starego Miasta w Tbilisi
*Kąpiel w Carskich Łaźniach Siarkowych – 1h w prywatnej carskiej bani tylko dla nas! Ręczniki w cenie.
*zwiedzanie winnicy Kindzmarauli z przewodnikiem (j.ros lub ang. – Wy wybieracie) i degustacją 4 rodzajów win
*zwiedzanie Tuneli winnych Khareba – z przewodnikiem
*winobranie w Kachetii - do roboty! ☺
*koncert kachetyjskiego zespołu ludowego – głosy polifoniczne wpisane na listę UNESCO
*degustację domowego koniaku w Sighnaghi
*bilety wstępu - wszystkie płatne twierdze, zabytki, wjazd kolejką linową w Tbilisi,
*opiekę, radę i pomoc przewodnika-fascynaty – czyli ja we własnej osobie ;-)

*wsparcie i ogromną wiedzę lokalnych kierowców - już od lotniska są i Waszymi przyjaciółmi!
*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…;-)

Nie gwarantuję jednak swoim gościom:
deserów, owoców, kawy i herbaty poza miejscami noclegowymi,
indywidualnych pamiątek, oraz alkoholu innego niż wino domowe i czacza.
Nie licząc oczywiście tych na degustacji w winnicach ;-)
W cenie oczywiście nie ma także biletu lotniczego i ubezpieczenia.

