
 

 Gruzińskie Bezdroża 4x4  

Organizator: LLC TAMADA TOUR, Chikobava str. 

#33/Adjametis str. #2, Chugureti district, 0102 Tbilisi, Gruzja. 

Tel.: +48 792 004 069, tel.: +995 558 107 555, e-mail: 

biuro@tamada-tour.com.pl, www.tamadatour.pl 

Przedstawiciel w Polsce: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. Tel.: 792 004 

069, biuro@tamadatour.pl,www.tamadatour.pl 

8 dni 

Informacje dodatkowe  

Impreza: Gruzińskie bezdroża 4x4, 8 dni 

Koszt: 720 USD/os.  

Cena obejmuje: 

zakwaterowanie w hostelach i guesthouse'ach, wyżywienie w 
formie śniadań i obiadokolacji, transport na trasie autami 4x4 
typu Mitsubishi Delica, opiekę polskojęzycznych kierowców-
przewodników, liczne degustacje, bilety wstępu, a także wiele 
innych atrakcji. 

Cena nie obejmuje: 

- przelotu Wizz-Air (z Warszawy, Wrocławia, Katowic, 
Gdańska, Berlina do Kutaisi), ubezpieczenia, wydatków natury 
osobistej 

Program 

1 dzień - Wylot do Kutaisi, przylot, transfer do hostelu, 
zakwaterowanie, nocleg w Kutaisi.  

2 dzień - Śniadanie, przejazd do Swanetii – regionu na Wielkim 
Kaukazie. Wyprawa 4x4 w okolicach Mestii – jeziora Koruldi lub 
w okolice wyciągu narciarskiego Chacwali z widokiem na Uszbę 
(4700m), najbardziej niebezpieczny szczyt Kaukazu, i pasmo 
Swaneckie z Lailą (4006m). Wieczorem obiadokolacja w 
guesthousie, nocleg.  

3 dzień  - Śniadanie w guesthousie. Wyjazd do Uszguli, wsi 
położonej na wysokości 2200 metrów, u podnóża 
majestatycznej Szchary (5193m), najwyższego szczytu Gruzji. 
Wyprawa 4x4 i trekking pod lodowiec Uszby. Dla chętnych 
dodatkowa wyprawa na pobliską przełęcz Zagaro (2623m). 
Powrót do Uszguli. Nocleg w guesthousie w Uszguli.  

4 dzień - Śniadanie w guesthousie w Uszguli. Powrót do Mestii. 
Wizyta w muzeum etnograficznym w Mestii. Przejazd do Batumi. 
Wieczorem czas wolny na promenadzie, kolacja w restauracji w 
Batumi, nocleg w hostelu (pokoje prywatne z klimatyzacją, 
wspólne łazienki). 

5 dzień – Śniadanie. Wykwaterowanie z hostelu. Przejazd przez 
góry tzw. Górnej Adżarii do miasta Achalciche. Kolacja i nocleg 
w pensjonacie w Achalciche. 

6 dzień - Śniadanie w pensjonacie. Zwiedzanie turecko-
gruzińskiego zamku Rabati. Offroad po rozległych 
płaskowyżach wokół kanionu rzeki Mtkwari, połączony ze 
zwiedzaniem rozrzuconych nad jego brzegami zabytków: 
klasztoru Sapara, prehistorycznej twierdzy Saro z epoki brązu, 
zamku Chertwisi i ruin miasta-twierdzy Tmogwi z X wieku. Na 
wieczór przejazd do pensjonatu w okolicach Wardzii, 
obiadokolacja i nocleg. 

7 dzień - Śniadanie, zwiedzanie skalnego miasta Wardzi. 
Przejazd przez górzysty region Małego Kaukazu: okolice jeziora 
Tabackuri (1700m n.p.m.) i przełęcz Cchrackaro (2450m). 
Obiadokolacja i nocleg na kwaterze prywatnej w Bakuriani – 
najbardziej znanym górskim kurorcie Małego Kaukazu. 

8 dzień - Śniadanie na kwaterze. Wyjazd do kurortu Bordżomi, 
gdzie znajdują się źródła słynnych wód mineralnych. Spacer po 
parku zdrojowym, kąpiel w otwartym basenie z gorącymi 
wodami. Przejazd do Kutaisi. Wylot do Polski zgodnie z 
rozkładem *.  

*W zależności od wybranego przelotu program może się nieco 
różnić, prosimy o konsultację przed zakupem biletu lotniczego.   

TAMADA TOUR 2019 

Prawo do błędów w druku zastrzeżone. Oferujemy wyłącznie 

autorskie programy i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. 

Program nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 

1 Kodeksu Cywilnego. 

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: 

TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 

3, 05-540 Zalesie Górne. Tel.: 792 004 069, 

biuro@tamadatour.pl,www.tamadatour.pl 


