pohodový poznávací zájezd s koupáním v moři

GRUZIE
Nejkrásnější místa pod Kavkazem
Tbilisi – Svanetie – Batumi – Kazbegi – Ushguli UNESCO

14. - 23. září 2021

(út-čt)

č.zájezdu 3214091

Jeden z oblíbených zájezdů naší kanceláře. Během 10 dnů navštívíme nejkrásnější místa této kouzelné země.
Projedeme od zelených údolí pokrytých vinicemi po staré kostely a obranné věže tyčící se ve fantastické krajině pod
zasněženými pětitisícovými vrcholy Velkého Kavkazu. Navštívíme spoustu nádherných památek. Samozřejmě nesmí
chybět zastávka na koupání u moře, neboť v toto období je zde velmi příjemně. Gruzínská kuchyně a pohostinnost
místních obyvatel si vás zcela podmaní. A výborná jsou i gruzínská vína, která budeme ochutnávat přímo u výrobců.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: sraz na letišti v Praze. Odlet do Kutaisi.
2.den: v noci přílet do Kutaisi odjezd na ubytování a nocleh. Po snídani odjezd ke
kaňonu Martvili. Prohlídka kaňonu s vodopádem na lodičkách. Návštěva jedinečné
Prometheovy jeskyně. Prohlídka kláštera Gelati-UNESCO. Návrat na ubyt., nocleh.
3.den: po snídani odjezd do Svanetie do vesnice Mestia – překrásná, divoká, tajemná
a starobylá oblast, ukrytá v kavkazských horách. Symbolem Svanetie jsou kamenné
obranné a obytné věže. Malebné vesnice a sněhem pokryté vrcholky hor nad zelenými
loukami vytvářejí úžasné scenérie. Prohlídka věží, muzea. Ubytování, večeře, nocleh.
4.den: po snídani výlet do vesnice Ushguli – UNESCO. Prohlídka nejvýše položené
osady v Evropě s typickými ochrannými věžemi zasazené do nádherné přírody
s pozadím ledovce. Lehká turistika. K večeru návrat zpět do Mestie na ubytování.
Ubytování, večeře, nocleh.
5.den: po snídani výjezd lanovkou s nádhernými výhledy na vrcholy Užby, krátká
procházka. Poté přejezd do Batumi, hlavního letoviska Gruzie na pobřeží Černého
moře, ubytování. Večer prohlídka promenády, nocleh.
6.den: po snídani prohlídka města Batumi (Batumský bulvár, Evropské náměstí, věž,
mešita) a koupání v moři. Odpoledne odjezd do Kutaisi na ubytování, nocleh.
7.den: po snídani odjezd na východ do hlavního města Tbilisi. Prohlídka moderní i
historické části města (bazilika, lanovka, věž s hodinami, pevnost, zájemci návštěva
termálních lázní). Ubytování, nocleh.
8.den: po snídani odjezd do oblasti Kazbegi po staré Gruzínské vojenské cestě. Cesta
vede úchvatným horským terénem kolem tyrkysové Žinvalské přehrady, kolem
pevnosti Anamuri a je nejrychlejší spojnicí k Velkému Kavkazu. Prohlídka městečka
Kazbegi, nejčastěji navštěvovaná destinace, jíž vévodí kostelík Tsminda Sameba a hora Kazbek s ledovcem, lehká turistika.
Návrat na ubytování.
9.den: po snídani přejezd divokou přírodou k jeskynnímu městu Vardzia. Po prohlídce přejezd k velkolepé pevnosti Rabat
nad městem Achalciche. V pevnosti jsou kostely gruzínské pravoslavné, arménské, synagoga a mešita. Navečer návrat do
Kutaisi, se zastávkou na víno. Nocleh.
10.den: po snídani odchod na tržnici na nákupy. Dopoledne návštěva katedrály Bagrati - UNESCO (jeden z nejkrásnějších
gruzínských kostelů). Odpoledne procházka městem Kutaisi (fontána Kolchida, kutaiské historické centrum, synagoga,
volno na nákupy). Odjezd na letiště a návrat do Prahy.

cena :

33.970,- Kč/osobu

Min. počet účastníků: 5 osob
Cena zahrnuje: leteckou dopravu do Gruzie a zpět nízkonákladovou společností, letištní a bezpečnostní taxy,
palivový příplatek, příplatek za odbavené zavazadlo, dopravu po Gruzii dle programu, 9 x ubytování se snídaní, 2x
večeře, českého tlumočníka a průvodce CK, místního gruzínského průvodce, pojištění CK proti úpadku a kompletní
cestovní pojištění typ A30.
Cena nezahrnuje: vstupy, džípy do Kazbegi, další večeře a obědy.
Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 15.000,-Kč/os.) do 31.1.2021
do 28.2.2021

- 400,-Kč
- 200,-Kč

Ubytování : hotely a penziony. Pokoje jsou dvoulůžkové (třílůžkové) a mají vlastní sprchu a WC.
Stravování : snídaně a uvedené večeře v restauraci na ubytování. Další strava je individuální.
Doprava:
do Gruzie a zpět letecká. Po Gruzii osobním vozem nebo mikrobusem s řidičem a průvodcem. CK Rapant

