2. dzień – przylot do Tbilisi (ok. godz. 4.50 czasu gruzińskiego),
spotkanie z pilotem Tamada Tour. Transfer z lotniska do kurortu
górskiego Gudauri (dystans: 130 km, przejazd oszałamiającą
trasą Gruzińskiej Drogi Wojennej). Zakwaterowanie w hotelu,
odpoczynek, śniadanie o godz. 11.00. Spotkanie organizacyjne.
Ruszamy na stok! Wieczorem powitalna obiadokolacja w
hotelowej restauracji.

Sylwester w Gruzji –
narty i wino 9 dni
Organizator
Organizator: LLC TAMADA TOUR, Chikobava str. #33/
Adjametis str. #2, Chugureti district, 0102 Tbilisi, Gruzja.
Przedstawiciel w Polsce: TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof
Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.
Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,
tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE),
e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl.
Program – 9 dni
TBILISI – GUDAURI – TBILISI
Doświadczymy Gruzji w zimowej odsłonie. Krainy nastrojowej i
niespiesznie rozgrzewającej się płomiennymi toastami, muzyką,
domowym winem, sycącym lokalnym jedzeniem i zawsze
najlepszą, przyjacielską atmosferą. Idąc z nurtem skutych lodem
potoków, zobaczymy wyzierające zza szczytów promienie
słońca i miniemy senne wioski z drewnianymi domkami
otulonymi zaspami białego puchu. Rześkie powietrze
poprowadzi nas w monumentalne góry, gdzie pośród dziewiczej
przyrody zimowego Kaukazu powitamy Nowy Rok i poczujemy
emocjonujący zew przygody na narciarskich stokach!

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie,
o godz. 20.00 spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour
w hali odlotów. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do
Gruzji o godz. 22.40. Lot trwa ok. 3.45 godz.

3.–7. dzień – białe szaleństwo w Gudauri! Kurort ten jest
prawdziwym rajem dla narciarzy i snowboardzistów. Miasteczko
położone na wysokości 2 200 m n.p.m. to 70 kilometrów
znakomicie przygotowanych tras zjazdowych o różnym
stopniu trudności, położonych na zboczach tutejszych
trzytysięczników: Kudebi i Sadzele, 5 kolei krzesełkowych, 1
gondola, kilka wyciągów talerzykowych i specjalnych mat
wyciągowych dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu i doświadczeni
instruktorzy, a także klimatyczne hotele, guesthouse’y,
restauracje i centra rozrywkowo-wypoczynkowe, a nawet
tradycyjne łaźnie!

To właśnie w śnieżnej krainie Gudauri przywitamy Nowy Rok –
czeka nas tu niezapomniana gruzińska impreza na całego:
pyszne jedzenie, wyborne wino oraz świetna zabawa w
najlepszym gronie i magicznej atmosferze!

A wszystko to wśród dziewiczych terenów ośnieżonego
Kaukazu, na historycznym odcinku Gruzińskiej Drogi
Wojennej – znanego już w starożytności szlaku kupieckiego,
wojskowego i podróżniczego, który do dziś jest jedną z
najbardziej spektakularnych górskich tras w Gruzji. Na
malowniczej drodze, która wije się serpentynami wzdłuż rzeki
Terek – aż do cerkwi Cminda Sameba pod majestatycznym
Kazbegiem (5033 m n.p.m.) i dalej w kierunku Rosji –
zobaczymy twierdzę Ananuri (XVI–XVII w.), położoną nad
ogromnym zbiornikiem wodnym Zhinvali.

Następnie zwiedzimy tbiliską starówkę, gdzie wzdłuż alei
Rustawelego znajdują się pomnik św. Jerzego, dawna siedziba
ratusza miejskiego, niegdysiejszy gmach parlamentu, opera w
stylu mauretańskim, dawny pałac gubernatora Kaukazu, cerkiew
Kaszweti (XIX w.), budynki teatru i filharmonii oraz inne zabytki.

Czas wolny w rejonie klimatycznych kawiarenek i restauracji. Na
obiadokolację udamy się do najlepszej restauracji w Tbilisi,
gdzie czeka nas supra, tradycyjna gruzińska biesiada, z muzyką
na żywo, pokazem tańców i udziałem mistrza toastów, Tamady.
Powrót na nocleg do hotelu w Tbilisi.

W okolicy natkniemy się też na zaciszne cerkwie i zobaczymy
symbol Gudauri – monumentalny pomnik przyjaźni gruzińskorosyjskiej, przedstawiający byłe republiki radzieckie i królową
Tamar.
8. dzień – śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do
Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy Gruzji.
Zawitamy do potężnej twierdzy Narikala (VI–VIII w.), która
pamięta rządy arabskich emirów. W najstarszej, 1500-letniej
dzielnicy Abanotubani zobaczymy słynne tbiliskie łaźnie
siarkowe, w tym najbardziej znaną łaźnię Orbeliani (XIX w.),
zwaną Niebieską Łaźnią i zbudowaną w orientalnym, perskim
stylu z frontonem, który mieni się mozaiką bieli i błękitu.
Wjedziemy też kolejką gondolową na szczyt grzbietu górskiego
Sololaki, pod pomnik Kartlis Deda – Matki Gruzji (XX w.), skąd
roztacza się piękna panorama Tbilisi.

9. dzień – przygotowanie do powrotu do Polski, śniadanie w
formie suchego prowiantu, o godz. 2.00 w nocy wyjazd na
lotnisko, wylot do Warszawy na lotnisko na Okęciu o godz. 4.50
(6.35 czasu polskiego). Lot trwa ok. 3.45 godz.

Informacje dodatkowe
Impreza: Sylwester w Gruzji – narty i wino, 9 dni.
Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl.
Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw
wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze.
Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju
drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej
szerokości geograficznej.
Szczegóły dotyczące wyprawy:
W cenie:
− bilety lotnicze na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa (PLL LOT),
− bagaż rejestrowany 23 kg + bagaż podręczny 8 kg/osoba,
− transfery komfortowym busem z/na lotnisko, do/z hotelu oraz na trasie
wycieczki (klimatyzacja, Wi-Fi, radio),
− zakwaterowanie do wyboru: w hostelach lub hotelach 3* (komfortowe,
ładnie urządzone pokoje 4- lub 6-osobowe),
− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu,
− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni
gruzińskiej i winem),
− impreza sylwestrowa z pyszną kolacją, lokalnymi trunkami (winem,
czaczą) i szampanem,
− udział w gruzińskiej biesiadzie – suprze, z gruzińskimi tańcami i
muzyką na żywo,
− wejścia biletowane do wszystkich atrakcji i innych obiektów objętych
opłatami,
− atrakcje plenerowe, historyczne i kulturowe,
− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika i właściciela Tamada
Tour,
− kameralna grupa,
− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, z rozszerzeniem o
amatorskie uprawianie sportów zimowych,
− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Cena nie obejmuje:
− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku,
− kosztów przewozu bagażu sportowego (dopłata 500 zł/os. za przewóz
zestawu obejmującego narty + buty + kijki + kask) – szczegóły
przewozu bagażu sportowego dostępne na stronie PLL LOT:
https://www.lot.com/pl/pl/sprzet-sportowy,
− wypożyczenia sprzętu narciarskiego/snowboardowego i lekcji z
instruktorem w Gudauri,
− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.),
− napiwków lokalnych,
− napojów alkoholowych i bezalkoholowych nieujętych w programie
wycieczki i imprezie sylwestrowej,
− kosztów pamiątek i wydatków osobistych.
© 2019 TAMADA TOUR. 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.
www.tamadatour.pl

