Telawi, stolicy regionu Kachetii. Śniadanie na trasie. Przejazd do
miejscowości Kvemo Alvano, skąd ruszymy przez przełęcz
Abano do niedostępnego regionu Tuszetii. Pokonanie trasy 72
km zajmie nam około 3,5 godziny. Przyjazd do Omalo,
odpoczynek w guesthousie. Dla chętnych lekki trekking i
zwiedzanie okolicy. Obiadokolacja w guesthousie.
3. dzień - Śniadanie. Wycieczka do jednej z najdalej
wysuniętych osad – Dartlo, trekking w okolicy. Powrót do Omalo.
Dla chętnych rajd konny za dodatkową opłatą. Obiadokolacja w
guesthousie.
4. dzień - śniadanie. Całodzienny trekking w Tuszetii. Dla
chętnych rajd konny za dodatkową opłatą. Obiadokolacja w
guesthousie.

Winny tour z Tuszetią 2018
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
9 dni
Informacje dodatkowe
Impreza: Winy tour z Tuszetią, 9 dni
Koszt:
Ceny i terminy:, zakwaterowanie w hotelach *** w pokojach
dwuosobowych z łazienkami oraz w guesthousie w
Tuszetii. Dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu.
Wyżywienie - dwa posiłki dziennie - śniadania w hotelach i
obfite obiadokolacje w restauracjach z daniami kuchni
gruzińskiej i europejskiej. Transfer z lotniska do hotelu i z
hotelu na lotnisko, transport na trasie wycieczki
klimatyzowanym autobusem, zwiedzanie w kameralnych
grupach, opiekę polskojęzycznego pilota-rezydenta, który jest
do Państwa dyspozycji podczas całej wycieczki, opiekę
Dyrekcji „Tamada-Tour” w Gruzji, degustację wina i gruzińskiej
grappy - czaczy, wejścia do wszystkich obiektów objętych
opłatami poza Muzeum Stalina w Gori, ubezpieczenie
zdrowotne (KL+NNW+bagaż) i wiele innych atrakcji m.in.
udział w gruzińskiej biesiadzie - suprze, wizyty i zakupy na
lokalnych, barwnych bazarach i targowiskach, czy też
odwiedzenie miejsc, do których zwykle turyści nie trafiają.

5. dzień - śniadanie, pożegnanie z Tuszetią, powrót przez
przełęcz Abamo do nizinnego regionu Kachetii, słynącego z
produkcji wina. Zwiedzanie pereł architektury świeckiej i
sakralnej Kachetii - cerkwi w Alaverdi (XI w.) z kopułą na 55 m.
wysokości, średniowiecznego miasta - stolicy Kachetii Gremi
(XV w.), winiarni Twins Cellar w Napareuli z najciekawszym w
Gruzji Muzeum Wina, oraz najstarszej w Kachetii fabryki wina
Kindzmarauli Corporation w Kvareli. Tam zwiedzamy obiekt i
degustujemy
produkowane
wyroby.
Poznamy
kilka
najpopularniejszych szczepów winogron i produkowanych z nich
win (Saperavi, Kindzmarauli, Mukuzani) , pełen proces wyrobu
od fermentacji do butelkowania i unikalną, zupełnie odrębną od
europejskiej sztukę winiarską. Możliwość zakupu wina po
bardzo dobrych cenach. Obiadokolacja w formie gruzińskiej
biesiady - supry - z udziałem mistrza toastów - Tamady i muzyką
na żywo. Nocleg w hotelu w Telavi lub Kwareli.

Program
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 - godz. 4.05 czasu gruzińskiego - przylot do Tbilisi,
powitanie przez pilota Tamada-Tour, transfer z lotniska do

6. dzień - Śniadanie, docieramy do miasta Signaghi (XVIII w.)
zwanego gruzińskim Carcasonne. Położone na wysokiej górze,

otoczone murami obronnymi i licznymi basztami, stanowi
znakomite miejsce widowiskowe. Zaglądamy do położonego
niedaleko miasta klasztoru żeńskiego w Bodbe (IX-XVII w.)
Tutaj pochowana jest św. Nino, mniszka z Kapadocji, która
zainicjowała wprowadzenia chrześcijaństwa do Gruzji.
Odwiedzamy oddział Muzeum Narodowego z wspaniałą
kolekcją
malarstwa
gruzińskiego
prymitywisty
Niko
Pirosmanashvilego (znanego z piosenki Ałły Pugaczowej "Milion
purpurowych róż") oraz misternych rzeźb sprzed 5000 lat!
Następnie jedziemy na degustację znakomitych domowych win
i obiadokolację do niesamowitego winiarza Niki Bakhia.
Zabawa na świeżym powietrzu, wspólne przygotowanie
posiłków. Nocleg w hotelu w Telavi lub Kwareli

7. dzień - Śniadanie. Przejazd do Tbilisi. Po drodze odwiedzamy
imponujący zespół klasztorny na półpustyni David Garedji (VIXII w.), tuż przy granicy z Azerbejdżanem, z freskami z XI wieku.
Trekking. Relaks w Oasis Club, prowadzonym przez Polaków
barze w mieście duchów - Udabno. Obiadokolacja w
restauracji w Tbilisi. Nocleg w hotelu.

rejonu kawiarni i restauracji. Można tu zjeść znakomite lody,
kupić prezenty i pamiątki czy stroje narodowe a także spróbować
lokalnej kuchni. Czas wolny, przerwa kawowa. Następnie spacer
główną arterią Tbilisi - Aleją Rustaveli. Zaczynamy od pomnika
św. Jerzego na Placu Wolności gdzie znajduje się również
dawna siedziba ratusza miejskiego. Po drodze mijamy gmach
dawnego Parlamentu gdzie rozegrała się Rewolucja Róż w
2003 roku i gdzie przemawiał prezydent Lech Kaczyński, operę
w stylu orientalnym, dawny pałac gubernatora Kaukazu,
cerkiew Kashveti (XIX w.) oraz budynki teatru i filharmonii.
Obiadokolacja w restauracji Mravaljamieri z pokazem tańców i
muzyką na żywo. Powrót do hotelu. Nocleg w Tbilisi.

9. dzień - Przygotowanie do powrotu do Polski, śniadanie w
formie suchego prowiantu, godz. 2.30 w nocy wyjazd na lotnisko,
godz. 4.50 wylot do Warszawy, godz. 6.35 czasu polskiego lądowanie na Okęciu. Dziękujemy Państwu za udział w naszej
wycieczce i zapraszamy ponownie!
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.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
8. Dzień - Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie zabytków
przepięknej stolicy Gruzji. Zawitamy do największej (może
pomieścić 10 tyś. wiernych!) cerkwi na Kaukazie Tsminda
Sameba (Sobór Świętej Trójcy, XX w.), potężnej twierdzy
Narikala (VI-VIII w.), pamiętającej rządy arabskich emirów,
cerkwi Anchiskhati (V-VI w.), Metekhi (XIII w.) i Sioni (XI-XII
w.), 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 ormiański,
synagoga żydowska i meczet muzułmański. Przechodzimy do

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

