
Gruzja – narty i wino 2019 

8 dni 

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@tamadatour.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,  

Program 

1 dzień – 1 dzień - Zebranie grupy na lotnisku Okęcie w 

Warszawie, spotkanie o godz. 20.00 z przedstawicielem biura 

Tamada-Tour w hali odlotów, strefa D, przy stanowiskach 

odprawy PLL LOT. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do 

Gruzji o godz. 22.40. Lot trwa około 3,5 godziny. 

 

2 dzień - Przylot do Tbilisi o wczesnych godzinach porannych. 

Spotkanie z przedstawicielem Tamada Tour. Transfer do 

Gudauri (130 KM). Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek. 

Śniadanie o godz. 11:00. Spotkanie organizacyjne. Ruszamy na 

stok! Wieczorem powitalna obiadokolacja w hotelowej 

restauracji.  

 

3-6 dzień – Białe szaleństwo. Gudauri jest rajem dla narciarzy i 

snowboardzistów!  Miasteczko położone na wysokości 2 200 m 

m.p.m to 70 kilometrów znakomicie przygotowanych tras 

zjazdowych o różnym poziomie trudności i wiele dziewiczych 

terenów, 5 kolei krzesełkowych, jedną gondola oraz kilka 

wyciągów talerzykowych i specjalnych mat wyciągowych dla 

dzieci, a wszystko na historycznym odcinku Gruzińskiej Drogi 

Wojennej, słynnego szlaku kupieckiego znanego już w 

średniowieczu. Gudauri przeżywa obecnie drugą młodość i jest 

wypełnione nowymi hotelami, guesthouse’ami, restauracjami, a 

nawet tradycyjnymi łaźniami. 

 

 

 

7 dzień -  Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do 

Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy Gruzji. 

Zawitamy do potężnej twierdzy Narikala (VI-VIII w.), 

pamiętającej rządy arabskich emirów, tbiliskich łaźni siarkowych 

w najstarszej bo 1500-letniej dzielnicy Abanotubani, w tym 

najbardziej znanej Łaźni Orbeliani (XIX w.). Wjeżdżamy kolejką 

gondolową i podziwiając panoramę miasta podchodzimy do stóp 

pomnika Kartlis Deda - Matki Gruzji (XX w.). Tbiliska starówka 

urzeka swoim ekumenizmem, obok siebie sąsiadują kościół 

http://www.tamadatour.pl/


ormiański, synagoga i meczet. Przechodzimy do rejonu kawiarni 

i restauracji. Czas wolny. Wieczorem. Obiadokolacja w formie 

gruzińskiej biesiady – supry – z muzyką na żywo, pokazem 

tańców i udziałem mistrza toastów – Tamady w najlepszej 

restauracji w Tbilisi. Powrót do hotelu. Nocleg w Tbilisi.  

 

 

8 dzień  - Przygotowanie do powrotu do Polski, śniadanie w 

formie suchego prowiantu, wczesnym świtem wyjazd na 

lotnisko, wylot do Polski. 

 

 

 

TAMADA TOUR 2018 

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. 

 

 


