CUDOWNIE CIEPŁY JESIENNY ZACHÓD – NA BIS! 22.10-29.10.2019
730$/osoba
W cenie ujęłam p e ł n y c h 6 dni na miejscu

*7 noclegów (czyli wszystkie - hotele, hostele i tradycyjne rodzinne domy gruzińskie)
*wszystkie śniadania (czyli 7: w hotelu kontynentalne, w domach i hostelach gruzińskie)
*5 kolacji do oporu! – tradycyjne gruzińskie supry z toastami! – gospodarze i kierowcy pośród nas – w miarę możliwości z
nami zasiadają i z nami się bawią!
W tym:
- 2 kolacje domowe w Mesti
- 3 kolacje na mieście -Batumi i Bordżomi ,lub okolice, w zależności od miejsca gdzie zastanie nas ich pora ☺
*wino do każdego programowego posiłku no limit plus czacza dla wytrwałych;-)
*powitalne wino na lotnisku wraz z zakąską po przylocie – wszak będziecie po podróży! ☺
*wino pożegnalne również!
*transfer lotnisko-hotel-lotnisko w datach i godzinach tripu dla lotu programowego
*wstęp do Jaskini Prometeusza – zwiedzanie kompleksu z przewodnikiem lokalnym (j.ros i j.ang)
*trekking pod lodowiec Chalaadi (Mestia)
*przejazd komfortowymi 8-osobowymi VAN-ami po kraju (np. nissan elgrande, honda elisioni, toyota voxi)
*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego, opłaty drogowe
*wstęp do Parku Borjomi wraz z wjazdem kolejką linową na punkt widokowy – woda mineralna Borjomi no limit ;-)
*przejazd widokową trasą, koleją wąskotorową z Borjomi do Bakuriani (mostem Eiffla!)
*wstęp do Twierdzy Rabati w Achalciche
*wstęp do Miasta Skalnego - Wardzia – zwiedzanie z przewodnikiem
*kulinarne wariacje pod okiem gospodyń – (możliwe w Mesti) 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. lunchy poza powitalnym, kolacji w dniu przylotu i dniu wolnym w Batumi,
deserów, owoców, kawy i herbaty poza miejscami noclegowymi, off-rodu do Ushguli, wstępu do Kanionu Martvili,
indywidualnych pamiątek, płatnych toalet, oraz alkoholu innego niż wino domowe i czacza wg programu. Nie licząc
oczywiście tych podarowanych ;-)

W cenie oczywiście nie ma także biletu lotniczego i ubezpieczenia, oraz off-rodu do Ushguli i wstępu do Kanionu Martvili.

