CUDOWNIE CIEPŁY JESIENNY ZACHÓD – NA BIS! 22.10-29.10.2019
6 p e ł n y c h dni na miejscu

Stan rzeczy wg WIZZ AIR Warszawa-Kutaisi-Warszawa
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony ☺
Byle nie na Majorkę! ☺
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Przylot do Kutaisi, wino na Dobry Czas i coś na ząb do wina rzecz jasna! Transfer do hotelu. W
zależności od ostatecznej godziny lądowania – być może zrobimy tego popołudnia Katedrę Bagrati i
Monastyr Gelati – aby godnie rozpocząć nasz trip ☺ Potem Kochani – czas wolny, jak kto lubi –
odpoczynek, miasto, kolacja?
noc w magicznym hotelu w Kutaisi
Dzień dobry! Po śniadaniu? No to w drogę! Nie tracimy ani minuty Kochani! Już dzisiaj otworzy się
przed nami Wysoki Kaukaz! Ruszamy do Swaneti! Po drodze zwiedzimy też naprawdę magiczną
Jaskinię Prometeusza
noc w domowych hostelu w Mesti z nieziemską suprą i morzem wina ☺ I Mestia by Night! Znam
cudną knajpkę z jeszcze cudniejszą muzyką na żywo!
Dziś przewidziałam dwie opcje, a jeśli się sprężymy i zgodni pozostaniemy – zdołamy zrobić obie być
może ☺ Rekomenduję całym sercem trekking na lodowiec Chalaadi! Potem wyjazd do magicznie
położonego Ushguli! To tam, nieczym jak fotatapeta, rozpościera się widok na najwyższy szczyt
gruzińskiego Kaukaz! Jeśli aura dopisze, Szchara (5068 m n.p.m.) ukaże się i nam ☺
Noc ponownie w magicznym swańskim domu
Kaukaz był? Był! Czyli??? Oczywiście! Ruszamy nad Morze Czarne! Batumi bez zgiełku Kochani! ☺ Po
drodze nie wolno nam odpuścić Kanionu Martvili czy, jeśli czas pozwoli, wodospadów Kinckha!
Noc w hotelu Batumi
Batumi dla Was jak kto lubi ;-) To Wasz czas! I aby go nie zakłócać ani trochę nawet, tego dnia, tak
jak w dniu przylotu, sami wg woli i uznania organizujecie sobie kolację ;-) Naturalna sprawa, że i tak
jak zwykle…skończymy wszyscy razem! ☺
Noc w hotelu w Batumi

Kaukaz był? Morze było? Oczywiście! Czyli??? Czyli dzisiaj znowu do aut! Ależ ja kocham te nasze
autka! ☺ Jedziemy Kochani do cudownego Bordżomi! Bardzo lubię, a jesień powoduje ze takie
wydanie Gruzji kocham w ogóle! Jest magicznie kolorowo ;-) Zanim jednak zacumujemy w hostelu –
27 Twierdza Rabati Moi Mili ☺ Robi wrażenie!
27/28
Noc w hostelu w Bordżomi
Być może, jeśli wszystko się zgra i nic nie nawali…przejedziemy się…Kukuszką! To taka kolej
wąskotorowa, którą można dojechać do Bakuriani. A pewien odcinek tejże trasy wiedzie…Mostem
Eifla…Tak, tego samego od Wieży ;-) Następnie ruszamy do miasta skalnego Vardzia – bo to gwóźdź
28 dnia tego niewątpliwie. Będziecie zachwyceni!
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Noc w hostelu w Bordżomi
Po śniadaniu niestety wracamy już do Kutaisi. Transferuję Was na lotnisko, bądź do miasta – bo, być
może, niektórzy z Was, w zależności od posiadanego czasu, wybiorą opcję miasto właśnie, z
29 prywatnym transferem na lotnisko już jednak.

Do zobaczenia w Gruzji!

