
 
 

2020 START! BO KOCHAM PLANOWAĆ! 
 

A co przeżyjemy wspólnie w kolejnym sezonie? 
Wszystko! 

W moich propozycjach, które pojawiać się będą systematycznie znajdziecie Kochani: 
 
 
 

- TBILISI za dnia, po zmroku i nocą, i do rana! 

- KACHETIĘ winem i sercem płynącą 

- STEPY, PUSTYNIE I SAWANNY na krańcu gruzińskiego świata 

- MIASTA SKALNE historią oddychające 

- WODOSPADY i trekkingi do nich urocze, dla każdego 

- KAUKAZ i Mały, i ten Największy 

- TUSZETIĘ, gdzie świat się zatrzymał i chwała mu za to! 

- SWANETIĘ, gdzie prym wiodą Pięciotysięczniki z Wieżami jakoby zespolone 

- ADŻARIĘ z Batumi, gdzie oddech łapiemy 

- IMERETIĘ z kanionami i jaskinią jak z Bajki 

- BORDŻOMI z wodą na dolegliwości wszelakie 

- TWIERDZE, DAWNE STOLICE, MIEJSCA ŚWIĘTE, te najważniejsze! 

- RAJDY KONNE w Tuszeti, Waszlowani, Bakuriani i Bordżomi 

- RAFTINGI w Raczy na Rioni 

- I WSZYSTKO TO o czym sama jeszcze nie wiem, a czego wespół zapragniemy! 

 

 

Loty 

Wycena wyprawy i plan moich propozycji w zależności od kierunku, układane są pod loty: 

a/ PLL LOT Warszawa-Tbilisi-Warszawa, 

b/ WIZZ AIR Warszawa-Kutaisi-Warszawa 

c/ WIZZ AIR Gdańsk–Kutaisi-Gdańsk 

d/ wybrane przez grupy zorganizowane – czyli tzw. wyprawy zlecone ;-) 

w datach ZAWSZE takich, jak podane daty ramowe wypraw! 

 

Bilety lotnicze pojawiają się na rok przed datą wylotu. I wówczas są najtańsze! 

Wystarczy krótka konsultacja ze mną: czy są miejsca wolne i czy termin na 100% pewny i…kupować! 

Bilet i polisa to rzeczy leżące po Waszej stronie przypominam. Jedyne dwie. 

Zakupiony zaś bilet wysyłacie mi Kochani na maila. I to jest wszystko! 

Macie już miejsce pewne w grupie i czekacie na wyprawę. 

A ja się odezwę! Bez obaw! 

A czeka się pięknie! Zapewniam! ☺ 

 

(Minimalny skład grupy z puli „moich wypraw” wyznacza pierwszy bilet na moim mailu!) 

 



Cena Wyprawy 

Moja cena Kochani zawiera absolutnie wszystko co niezbędne* do życia na miejscu, w tym rzecz 
jasna wszystkie programowe noclegi, transfery, posiłki, wstępy tam gdzie trzeba, degustacje win, 

restauracje z show narodowym, tańce-hulance, konie, trekkingi, ratingi, off-roady, 

itp. itd. ibezkońca ☺ 

Rabaty dla Wiernych! Wierni zaświadczą ;-) 

 

 

Czyli krótko mówiąc, po przylocie do Gruzji płacicie za „życie-przeżycie” :-) 

 i za wszystkie atrakcje związane z daną wyprawą! 

 

W programowych wyprawach nie znajdziecie więc fakultetów. 

Bo i czasu na nie mieć nie będziecie ☺ 

Nie znajdziecie punktów „za dodatkową opłatą”. Wszystko, albo nic ☺ 

Nie znajdziecie również wody w ofercie, bo zaleje Was wino. I to no limit ☺ 

Nie znajdziecie także terminu na wpłatę zaliczki. Wasz bilet jest moją gwarancją. 

I najważniejsze. Nie znajdziecie też Europy. Nie w Gruzji. I nie ze mną. 

W Gruzji wszystko jest egzotyczne. I ja też ☺ 

 

WYPRAWY 

Tym razem (myślę że dla lepszej przejrzystości), podzieliłam swój Kalendarz Wypraw na dwa 
umowne bloki. 

Czyli mamy wyprawy, których trasa przebiega na wschodzie Gruzji i te, gdzie penetrujemy 
zachodnią część kraju. 

Wybierajcie, przebierajcie, dopytujcie – jestem dla Was! 
 

Całym sercem zapraszam Was w Podróż Życia 

z Gruzja Moja Miłość! 

 
 
 
 
 
 

TERMINARZ 2020 

 

WYPRAWY „ŚCIANA WSCHODNIA” ;-) 
 

30.04 – 10.05.2020 MAJÓWKA NA SIŁY WITALNE 9 dni / 950$ 

05.06 – 13.06.2020 BOŻE CIAŁO NA SAWANNIE 7 dni / 870$ 

30.07 – 08.08.2020 TUSZETIA NARESZCIE  8 dni / 900$ 

10.08 – 19.08.2020 KAZBEKU UKAŻ SIĘ NAM          8 dni / 880$ 

13.09 – 22.09.2020 WINOBRANIE AKT I   8 dni / 900$ 

24.09 – 02.10.2020 WINOBRANIE AKT II   7 dni / 820$ 

05.10 – 12.10.2020 WINOBRANIE AKT III   6 dni / 790$ 

23.10 – 31.10.2020 SAWANNA, WINO I MY  7 dni / w przygotowaniu 

 
 



WYPRAWY „ŚCIANA ZACHODNIA” ;-) 
  
27.06 – 07.07.2020 MORZE I WIEŻE DO NIEBA 10 dni / 1010$ 

16.07 – 27.07.2020 OD USZBY PO KAZBEK!  10 dni / 1150$ 

29.08 – 08.09.2020 MORZE I WIEŻE DO NIEBA 10 dni / 1010$ 

13.10 – 21.10.2020 ZNIEWOLENI KOLORAMI    7 dni / 790$ 
 
 
 

 

Jeśli nie widzicie „swojego” terminu – pytajcie i piszcie! 

Coś wymyślimy! 

Terminy przetasujemy - regiony przestawimy :-) 

I w rezultacie, pod Wasze zamówienie... 

 Trip Najcudniejszy ustroimy! 

 

Do Zakochania w Gruzji! 


