DZIEŃ KOBIET PO GRUZIŃSKU!
07.03 – 15.03.2020 (7 pełnych dni na miejscu!)

W cenie specjalnej 550$ otrzymujecie Kochane:
*7 noclegów (hotele i hostele-tradycyjne rodzinne domy gruzińskie)
*5 z 7 śniadań (w hotelu kontynentalne, w domo-hostelach gruzińskie). Nie ma zatem dwóch śniadań w
Batumi.
*6 z 8 kolacji do oporu w tym:
- 1 uroczystą kolację w restauracji w Kutaisi z muzyką na żywo i mam nadzieję pokazem tańców narodowych
- 3 wypasione domowe kolacje w Mesti

- 1 kolację z…bagażnika na lotnisku ;-) Na powitanie, na podkład przed powitalnym winem!
- 1 kolację w dniu ostatnim – na trasie Batumi-Kutaisi, bądź w Kutaisi. Się zobaczy! ;-)
Nie ma zatem dwóch kolacji – jednej w dniu przejazdu Mestia-Batumi i drugiej w Batumi.
W pierwotnym planie nie było trzech, albowiem z rozpędu przeoczyłam jeszcze wciąż obowiązujące w
tym terminie, trzygodzinne przesunięcie czasowe. I wówczas miałybyśmy do dyspozycji jeszcze jedną
noc, tj. 14/15. Jednak w obowiązującym czasie już tej nocy wylatujecie (co prawda jest to już i tak
15.03, lecz nie wieczorem, a 25 minut po północy ;-). Zatem, tak jak już prostowałam na FB w
Wydarzeniu, tak i tutaj to czynię: nie ma noclegu 14/15 siłą rzeczy, acz zapraszam na wypasioną,
pożegnalną obiadokolację przed wylotem! ☺ Suto zakrapianą oczywiście!
*zwiedzanie zabytków Kutaisi – jeśli uda nam się trzy Katedry – będą trzy ;-)
*transfer do Jaskini Prometeusza – w obie strony, jeśli tylko będzie życzenie
*wino no limit plus czacza dla wytrwałych;-)
*powitalne wino na lotnisku. I pożegnalne!
*transfer lotnisko-hotel-lotnisko w datach i godzinach tripu,
*wszystkie programowe przejazdy 8-osobowymi VAN-ami (np. nissan elgrande, honda elisioni,
toyota voxi)
*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego, opłaty drogowe
*kulinarne wariacje pod okiem gospodyń – przygotowywanie tradycyjnych potraw kuchni
gruzińskiej. Śmiało w Mesti 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!

*

setki wspomnień, wrażeń i zdjęcia życia
Bo wszak to Podróż Życia jest i trip jedyny taki! Wiem ☺ A

wiem, bo???

Bo ze mną Kochane 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 i posiłki,
oraz wstępy inne niż ujęte w wycenie.
KONIEC ;-)
I? Jaka decyzja? Gotowi?!
Zapraszam!

Bo taka właśnie jest Gruzja Moja Miłość !
https://gruzjamojamilosc.pl/przeczytaj-i-zdecyduj/

