
 

 

WINOBRANIE AKT I ! 

13.09 – 22.09.2020 (8 pełnych dni na miejscu!) 

 

 

 

 

W cenie 900$ otrzymujecie: 
 

*8 noclegów, w tym jeden transferowy (Tbilisi – hotelik kameralny, Sighnaghi i Omalo– hostel 
domowy, rodzinny) 

*wszystkie śniadania – 8. (w hotelu kontynentalne, w domach i hostelach gruzińskie) 



*8 kolacji do oporu! – również tradycyjne gruzińskie supry z toastami! – gospodarze pośród nas – w 
miarę możliwości z nami zasiadają i z nami się bawią! W tym: 

- jedną uroczystą kolację w restauracji w Tbilisi z muzyką na żywo i pokazem tańców narodowych – 
tańczą dla nas profesjonalni tancerze! Oczywiście wino Rkaciteli no limit! ☺ 

- jedną kolację w Tbilisi, pt. „Nie ma Gruzji bez Chinkali!” – na zakończenie tripu 

- trzy domowe kolacje w hostelu w Tusheti (potrawy właściwe dla regionu) 

- trzy domowe kolacje w hostelu w Sighnaghi (potrawy właściwe dla regionu) 

*zwiedzanie Starego Miasta w Tbilisi wraz z wjazdem kolejką linową do Twierdzy Narikala 

*off-road - przejazd 4x4 jedną z najbardziej malowniczych i dla niektórych extremalnych dróg na 
świecie (przełęcz Abano Pass na prawie 3000m n.p.m!) do serca Tusheti – do Omalo! Tushetia to 
największy, najbardziej naturalny i najczystrzy ekologicznie Park narodowy Europy! Z wioską 
Boczorna, oznaczoną jako najwyżej położona wioska w Europie!  

*off-road – przejazd 4x4 do Dartlo (magiczna wioska z wieżami obronnymi!) 

*trekking do Górnego Omalo trasą lekką i bardzo widokową i naprawdę dla każdego ;-) 

*wino do każdego wieczornego posiłku no limit plus czacza dla wytrwałych;-)  

*powitalne wino na lotnisku wraz z zakąską, wszak po podróży będziecie, a wino nad czczo szkodzi;-) 

*transfer lotnisko-hotel-lotnisko w datach i godzinach tripu,  

*przejazd 8-osobowymi VAN-ami po kraju – druga część wyprawy (np. nissan elgrande, honda 
elisioni, toyota voxi)                                                                                         

*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego, opłaty drogowe  

*wine tur po Kacheti , a w nim: 

-bilety wstępu – Kindzmarauli lub Vaziani – prelekcja o winie i degustacja czterech rodzajów win – 
winnica przemysłowa 

-bilety wstępu – Gurjaani lub Akhmeta– domowa winnica z degustacją dwóch rodzajów win z kvevri 
wraz z zakąską ☺ 

*Vinograund – degustacja 8-10 rodzajów wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi! 

*wyjazd na stepy pustynne Udabno – celem są Monastyry Dawid Garedża  

*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…;-)   

*opiekę, radę i tłumaczenie z j.rosyjskiego i angielskiego, 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!  

* 
setki wspomnień, wrażeń i zdjęcia życia                                                                        

Bo wszak to Podróż Życia jest i trip jedyny taki! Wiem ☺ A wiem, bo??? 

 

 

Bo ze mną Kochani posmakujecie Gruzji na wskroś!  

Bo przejedziemy wspólnie setki kilometrów i będziemy mieli dziesiątki pit stopów! 



Bo nasze autka to nie VIP fury, ale zwykłe mini Van-y. A ich najważniejszym i dla mnie 

obligatoryjnym wyposażeniem jest Gruzin z krwi i kości. I zaufajcie mi, daleko mu do 
zwykłego kierowcy-taksówkarza. Każdy jest Duszą swojego składu. I każdy należy do naszego 

teamu!  

Bo preferowane i ukochane przeze mnie miejsca noclegowe nie mają nic wspólnego ze 

standardem europejskim. Bardziej przypominają klimat mojego dzieciństwa. Mimo to, nie raz 
potrafią zaskoczyć ☺ Są jednak wciąż tym, czego szukam w Gruzji. Są gruzińskie i prawdziwe! 

In plus zaskakują zaś tych, którzy przygotowali się do tego swoistego „powrotu do 
przeszłości”, natomiast w ostre zakłopotanie i niedowierzanie z niesmakiem połączone 

nierzadko, wpędzają tych, którzy do końca wierzyli, że przyjechali do Francji…                                                           
Tymczasem trzy i pół godziny lotu z Polski przenosi nas w inny wymiar.                                           

W Gruzji bowiem wszystko jest egzotyczne. I ja też ;-) 

Bo postawiłam na to z Kim i Jak.  I to jest moje „z kim” i to jest moje „jak”.                                                

Bo nie zostawiam niedomówień. Jasno piszę o tym co Wam oferuję w ramach ceny i czego 

macie pełne prawo ode mnie wymagać. A jednocześnie i tak dodatkowo uświadamiam, co 
jednak nie leży po mojej stronie.                                                                                                                                 

I choć oczywiście bywają od tego odstępstwa (od tego akurat mogą ;-)                                                         
to nie finansuję Wam Kochani takich rzeczy jak:  

-bilet lotniczy, ubezpieczenie – to z tych strategicznych, bez których się w Gruzji nie spotkamy 
(przynajmniej tej wspólnej ;-) 

 -oraz desery, owoce, kawa/herbata poza miejscami noclegowymi (a kawy z ekspresu to w ogóle nawet nie 
gwarantuję(!), indywidualne pamiątki, płatne toalety, czy alkohol inny niż ujęty w wycenie 

 

KONIEC ;-) 

 

I? Jaka decyzja? Gotowi?!  

Zapraszam! 

Bo taka właśnie jest Gruzja Moja Miłość ! 

https://gruzjamojamilosc.pl/przeczytaj-i-zdecyduj/ 

 

https://gruzjamojamilosc.pl/przeczytaj-i-zdecyduj/

