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GRUZJA

PRZYGODA WZYWA!
Jeżeli zapytamy Gruzina, czy Gruzja to jeszcze Europa, czy już
Azja, bez wahania odpowie, że “Gruzja to Kaukaz”. Z nami
zobaczysz to co na gruzińskim Kaukazie najlepsze! Jeżeli
nigdy nie możesz napatrzeć się na szczyty górskie, a jednocześnie
szukasz czegoś bardziej ekstremalnego niż trekking, proszę
bardzo! 5h w kanionie z 9 wodospadami do pokonania, rafting,
wyprawa konna, trekking z noclegiem na 2800 m n.p.m. z
widokiem na jezioro infinity-pool otoczone wysokimi górami,
kajaki, skalne miasto - mało? Całą Gruzję przemierzymy
niezawodnymi minivanami z napędem 4x4 (2-3 samochody 7
osobowe - w zależności od liczebności grupy, z lokalnymi
kierowcami), dzięki czemu dotrzemy do miejsc, do których
busy nie docierają.
Totalna wolność i najpiękniejsze trasy w kraju! Gruzja z nami to:

BEZKOMPROMISOWOŚĆ
Kazbegi, Racha, Svanetia i Tusethia, tylko z nami dotrzesz do
WSZYSTKICH najpiękniejszych górskich regionów Gruzji w nieco
ponad 2 tygodnie! Nie będzie lekko ale będzie warto!
PRZYGODA, ADRENALINA I INTENSYWNE EKSPLOROWANIE
KRAJU Z MOMENTAMI BŁOGIEGO RELAKSU

Nocleg w namiocie na 2 800 m, kanioning w górach Kaukazu i
zjazdy z wodospadów, kajaki, trekkingi, konie, rafting, noclegi
maksymalnie blisko przyrody. Cała przygoda zwieńczona
relaksem nad Morzem Czarnym

„Życie jest zbyt krótkie żeby
podróżować zwyczajnie,
kiedy można
NIESAMOWICIE”

GRUPA MAX 16 OSÓB
WYMAGANIA

Bez wcześniejszego
zapoznania się z
planem prosimy o
niezapisywanie się na
wyjazd. Oferowane
przez nas atrakcje nie
są dla każdego. Jak
masz wątpliwości nie
wahaj się z nami
skontaktować.

Minimum 21 lat.

BEZPIECZNA
REZERWACJA
Jeśli wyjazd nie
doszedłby do skutku z
jakiegokolwiek powodu
gwarantujemy 100%
zwrotu wpłaconych
środków.

NOWE PRZYJAŹNIE ORAZ AUTENTYCZNE I BOGATE
DOŚWIADCZENIA

To będzie czas prawdziwego resetu, to czas na
PRZYGODĘ ŻYCIA!

TERMINY WYPRAW
30.06 - 16.07.2022
14.07 - 30.07.2022
28.07 - 13.08.2022
11.08 - 27.08.2022

CZEGO DOŚWIADCZYSZ
LOKALNY KIEROWCA I MITSUBISHI DELICA Z NAPĘDEM
4X4 TO GWARANCJA DOTARCIA DO KAŻDEGO MIEJSCA!

UDASZ SIĘ NA TREKKINGI PO
NAJPIĘKNIEJSZYCH CZĘŚCIACH GRUZJI TYCH TOPOWYCH I MNIEJ ZNANYCH

DOTRZESZ DO KRAINY, KTÓRA
JEST DOSTĘPNA TYLKO PRZEZ
DWA MIESIĄCE W ROKU

POKONASZ JEDNĄ Z
NAJBARDZIEJ
NIEBEZPIECZNYCH DRÓG
ŚWIATA

ZANURZYSZ SIĘ W TIBILISKICH
ŁAŹNIACH JAK PUSZKIN

SPĘDZISZ NOC W NAMIOCIE NA 2800 M N.P.M.

ODWIEDZISZ TEN
NIESAMOWITY KLASZTOR

KANIONINGU W GÓRACH
KAUKAZU!

SPĘDZISZ NOC
W NAJWYŻEJ POŁOŻONEJ
OSADZIE W GRUZJI

KONNO DOTRZESZ POD WODOSPAD POD GRANICĄ Z
ROSJĄ

WYKĄPIESZ SIĘ W MORZU
CZARNYM I ODPOCZNIESZ PO
TRUDACH PODRÓŻY

ZOBACZYSZ KLASZTOR NA 40
METROWEJ SKALE

WEŹMIESZ UDZIAŁ W
NIEJEDNEJ SUPRZE (UCZCIE W
STYLU GRUZIŃSKIM)

POKONASZ KAJAKIEM
KANION POROŚNIĘTY
MCHEM

ODWIEDZISZ SKALNE MIASTO

KAZBEGI
Naszą wyprawę rozpoczniemy od malowniczej Drogi
Wojennej, która poprzez Przełęcz Krzyżową (2379 m n.p.m)
doprowadzi nas do małej wioski Gergeti, u stóp góry
Kazbek. To właśnie skała Kazbeku miała być tą, do której
został przykuty mityczny Prometeusz! W Gergeti zrobimy
sobie bazę wypadową na kolejne dwa dni, przy czym każdy
będzie się kończył suprą (to uczta po gruzińsku!). W tym
czasie wejdziemy do Cminda Sameba – malutkiego kościółka
górującego nad wioską, zrobimy trekking w stronę Kazbeka
(bez wejścia na szczyt) a naszymi samochodami
zeksplorujemy okoliczne wioski takie jak: Sno, Juta, Truso,
Abano.

N A J C I E K A W S Z E
P U N K T Y

P L A N U

TUSHETIA
Wyobraź sobie zieloną krainę, która ze względu na
położenie w odciętych od świata górach, jest dostępna tylko
przez dwa miesiące w roku. To właśnie Tushetia. Miejsce, w
którym patrząc na kamienne wieże obronne mamy
wrażenie, że czas się zatrzymał w XI w. W dodatku prowadzi
tam jedna
z najbardziej niebezpiecznych dróg świata!
W tę ekstremalną wyprawę pełną serpentyn i zapierających
dech w piersi widoków, udamy się w towarzystwie
nieustraszonych gruzińskich kierowców!
Na miejscu zrobimy ekspedycję do urokliwej wioski Dartlo.

RACHA
Perełka, którą Gruzini trzymają dla siebie. To ich mały
kawałek raju, w którym wielu z nich ma swoje letnie dacze.
My udamy się tam na degustację jedynego w rodzaju wina
Kvanchkara – uprawianego wyłącznie w tym regionie, ale to
nie wszystko! Po drodze zobaczymy kościół w Nikorcmindzie
pochodzący z XI wieku, hitem będzie jednak nocleg przy
alpejskim jeziorze w namiocie! To jezioro Udziro, do którego
prowadzi wymagający szlak wielokrotnie nazywany jednym
z najlepszych w Gruzji, lecz rzadko uczęszczany ze względu
na lokalizację - na samym końcu Rachy (czyt. świata)!
Ekipa AA dotrze wszędzie! Czeka nas noc w namiocie
z niesamowitym widokiem o poranku!

SVANETIA
To tutaj spędzimy noc w najwyżej położonej osadzie
w Gruzji – Usghuli oraz konno dotrzemy pod wodospad
Shudgra. Svanetię zamieszkują Svanowie. Jest to naród
podobny do naszych górali. Svanowie o surowych twarzach
są jednak niezwykle serdeczni. Żyją w miejscu pięknym,
trudno dostępnym i również w otoczeniu kamiennych wież,
lecz w zupełnie innej scenerii. Ze względu na izolację
regionu, to właśnie tutaj podczas wojny zwożono wszystkie
najcenniejsze
ikony,
których
część
zobaczymy
w przenoszącym do innej epoki muzeum etnograficznym.
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WINO, MUZYKA I ŚPIEW
Gruzja to też wino, muzyka i śpiew! Potężne kaukaskie głosy
połączone z kunsztem tancerzy są niezwykłym widowiskiem.
Nieodłącznym elementem kultury jest też samo jedzenie
i wino! Suto zastawiony stół, co chwila pojawiające się coraz
to nowe potrawy i łapiące za serce toasty wnoszone przez
tamadę – tak wygląda prawdziwa gruzińska supra! Gruzini
szczycą się, że pierwsze winorośle pochodzą z Kaukazu, a
nie jak się powszechnie uważa - z Francji. Na terenie tego
małego kraju występuje ponad 500 szczepów, a to niemała
gratka dla fanów dobrego wina.

N A J C I E K A W S Z E
P U N K T Y

P L A N U

MORZE CZARNE

Po intensywnym odkrywaniu Kaukazu, czeka Cię chwila
błogiego relaksu. Spędzisz 2 noce nad morzem,
regenerując siły. Będzie to też okazja do odwiedzenia
gruzińskiego Las Vegas - Batumi.

KLIMATYCZNE NOCLEGI

Cenimy sobie autentyczność i uciekamy od dużych
betonowych molochów. Stawiamy na kameralne
miejsca w lokalnym stylu. Preferujemy hotele i
guesthousy wkomponowane w naturę, a w miastach,
stawiamy na niewielkie resorty oddające charakter
miejsca w którym przebywamy. Jeśli podróżujesz solo,
zostaniesz zakwaterowany z osobą tej samej płci.
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PILOT - dokładna informacja o tym, kto poprowadzi wyjazd, zostanie podana przed kupnem biletów
lotniczych.
Aneta
Odkrywanie świata zaczęła niecodziennie – jako pierwszy kraj odwiedziła Indie. Przejechała ponad 25 tyś. km autostopem, i
kiedy wybierała miejsce na wymianę studencką, jej wybór padł na Tbilisi. Dlaczego? Nie wiadomo. Ciekawość świata
zaprowadziła ją na Kaukaz, gdzie zachwyciła ją serdeczność mieszkańców, majestatyczne góry i przepyszne jedzenie.
Zamiast semestru, została dwa, a potem wielokrotnie wracała - w tym raz, żeby zdobyć Kazbek. Również autostopem
zjechała cały kraj (wliczając Abchazję), prowadząc niezliczone rozmowy z Gruzinami podczas niezliczonych supr. Do
Gruzji wraca jak do domu i zawsze chętnie pokazuje ukryte perełki, do których trafiają nieliczni.
Ola
Doświadczona pilotka, podróżnik, kapitan jachtowy, fotograf amator. Przepłynęła dwukrotnie Atlantyk, spędziła kilka
miesięcy żeglując po Morzu Śródziemnym i Karaibach. Pomieszkiwała w wielu różnych krajach. Jest w trakcie pracy nad
wydaniem książki. Wierzy ze miejsca tworzą ludzie. Gruzję uważa za jedno z cieplejszych, bardziej otwartych i dobrych
miejsc w jakich była i wraca tam z wielkim uśmiechem i otwartym sercem. Kiedy nie jest w podróży uczestniczy w zawodach
balonowych, gubi się w podlaskich lasach, jeździ rowerem i poznaje ciekawych ludzi.
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W Y J A Z D U

DZIEŃ

WARSZAWA - TBILISI
TIBILISI
KAZBEGI
TUSHETIA
RACHA
SVANETIA
MORZE CZARNE
KUTAISI
TBILISI
WARSZAWA

3,40h

1 WARSZAWA - TBILISI
Spotkanie z pilotem i wylot z Warszawy o 22:15. Lot
bezpośredni do Tbilisi.

DZIEŃ

2 TIBILISI
Po 3,40h lotu lądujemy w środku nocy, zatem po
regeneracji sił, ruszamy odkrywać stolicę. Spacerem
przemierzymy kolorowe uliczki starego miasta,
udamy się na targ staroci przy moście i zobaczymy
stolicę ze wzgórza Mtatsminda. Zwieńczeniem dnia
będzie kolacja ze wszystkimi elementami gruzińskiej
kultury.

DZIEŃ

3 KAZBEGI

+/-4h

Po śniadaniu Drogą Wojenną ruszymy
w trasę do
Stepacmindy (Kazbegi). Naszym pierwszym przystankiem
będzie stara stolica Gruzji
- Mtsheta oraz monastyr
Jvari. Następnie zatrzymamy się przy Fortecy Annanuri,
skąd będziemy podziwiać kolejną piękną panoramę tego
dnia, tym razem na jezioro Zhinvali. Popołudniem
zobaczymy Wąwóz Darialski na granicy Gruzji
i
Rosji, który często nazwywany jest "Wrotami Kaukazu". Na
zakończenie dnia udamy się na nocleg, gdzie będzie już na
nas czekała suta supra.
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DZIEŃ
ok. 4-10h

4 KAZBEGI

Rankiem wyjeżdżamy pod klasztor Cminda Sameba wizytówkę Gruzji. W środku doświadczymy magicznej
ciszy atmosfery modlitw mnichów. Następnie, w
zależności od pogody udamy się na trekking w
kierunku punktu widokowego na dolinę rzeki,
lodowiec i Kazbek. Długość trekkingu może wynieść od
4 do 10 godzin, trasa jest momentami wymagająca - od
nas będzie zależało jak daleko dojdziemy (max do
początku lodowca, ok. 3000 m n.p.m.). Wieczór
poświęcimy na regenerację sił, zarówno po trekkingu, jak
i po sytej kolacji.

DZIEŃ

5 KAZBEGI

okolica

Dzień spędzimy na nieśpiesznym odkrywaniu
okolicznych wiosek w otoczonych górami dolinach.
Przemieszczać się będziemy po drogach niejednokrotnie
pozbawionych asfaltu. Odwiedzimy malowniczą dolinę
Truso z naturalnie bijącą wodą mineralną, a tuż dalej
małą wioskę Abano z ruinami twierdzy Zakagori, a także
dolinę Sno i Jutę
z zapierającymi dech w
piersiach widokami. Obiad zjemy w formie pikniku nad
rzeką, smażąc szaszłyki i delektując się pięknem natury.

DZIEŃ

6

+/- 9h

TUSHETIA

To będzie dzień transferowy, ale nie oznacza to, że
pozbawiony adrenaliny. Po śniadaniu czeka nas
transfer do Telavi, gdzie zjemy obiad, a następnie
przekroczymy
przełęcz
Abano
na
wysokości
2826 m n.p.m. Trasa jaką mamy do pokonania jest
uznawana za jedną z najbardziej niebezpiecznych
na świecie, ale nie dla prawdziwych Gruzinów!
Noc spędzimy w Tushetii – miejscu, gdzie na zimę
zostają tylko nieliczni pasterze, a jedzenie jest
zrzucane
z helikoptera.
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DZIEŃ

7

TUSHETIA

ok.5-8h

Dzień spędzimy na odkrywaniu Tushetii. Od nas będzie
zależało, czy zrobimy to pieszo czy konno. Czeka na
nas Dartlo pełne kamiennych wież obronnych, do
którego prowadzi 15-sto kilometrowa szutrowa
droga. Osoby zainteresowane jazdą konną będą mogły
przejechać tę trasę konno wraz ze wsparciem
Gruzinów, a z pozostałą częścią grupy spotkają się w
docelowej wiosce. Powrót po południu tą samą trasą.
Wieczorem, kiedy nie ma chmur, natura funduje
najlepszy prezent przed snem – niebo pełne gwiazd!

DZIEŃ

+/- 10h

8 RACHA
Wyjeżdżamy z Tushetii i tą samą mocno przygodową
trasą wracamy do Telavi, skąd udamy się w 7-godzinną
drogę do Rachy, Po śniadaniu ruszymy w stronę
Rachy! To nasze dzisiejsze miejsce docelowe. Czeka
nas spokojny dzień, podczas którego będziemy mogli
rozkoszować się pięknem sielankowego krajobrazu
Rachy. Po drodze zatrzymamy się przy katedrze w
Nikorcmindzie – pochodzi ona z XI w. i zachwyca
swoim wnętrzem. To jeden z najstarszych tego typu
zabytków w Gruzji. Wjedziemy też na wzgórze, gdzie
przy przepięknej panoramie zrobimy sobie przerwę
na lunch. Noc spędzimy w malutkiej wiosce.

DZIEŃ

9

RACHA

ok. 7-9h lub

Dzisiejszy dzień będzie nie lada wyzwaniem! Czeka nas
wymagający trekking z wioski Glola nad położone
na 2800 m n.p.m. Jezioro Udziro. Po 9 km wędrówki
(głównie pod górę), czeka na nas spełnienie marzeń
- nocleg z oszałamiającą panoramą nad jeziorem,
które wygląda jak infinity pool, a oficjalnie jest
nazywane “jeziorem bez dna”.
To jedna z najpiękniejszych tras Kaukazu!
Uczestnicy wyjazdu bardziej zapaleni w kierunku
wypraw konnych, mogą alternatywnie wybrać się na
przejażdżkę
z
gruzińskim
przewodnikiem
po
okolicznych dolinach. Zastrzegamy również, że w
przypadku niekorzystnych warunków. trekking nad
Jezioro Udziro może nie dojść do skutku.
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DZIEŃ

10RACHA

ok. 5-7h lub

Po nocy z widokiem lepszym niż niejeden 5-cio
gwiazdkowy hotel, czeka nas trekking z powrotem
do doliny. Wracać będziemy inną trasą, która będzie
miała ok. 11km - będzie to przyjemny trekking
z górami na wyciągnięcie ręki. Zejdziemy do wioski
Shovi, zaledwie 3 km od Gloli, gdzie zaczynaliśmy
naszą wyprawę. Wieczór spędzimy chłonąc ostatnie
chwile w Rachy i odpoczywając po ostatnich
intensywnych dniach.

DZIEŃ

11 RACHA

+/- 5h

Rankiem znów spakujemy plecaki do naszych
terenowych busów, aby ruszyć na odkrywanie
ostatniego już regionu górskiego na naszej trasie największej perły Gruzji – Svanetii! Do pokonania
będziemy mieć 200km, co
z racji na trudne
warunki drogowe (szutr) zajmie nam około 5h. Za to
okolica, którą będziemy przemierzać
- wprawi w
osłupienie nawet najbardziej zagorzałych fanów gór.
Piękne ośnieżone szczyty w oddali, dzika Gruzja,
rejon tak oddalony, że mieszkają tutaj tylko nieliczni.
Ukoronowaniem majestatycznych widoków będzie
nasz cel, wioska Ushguli - cała usiana XI-wiecznymi
wieżami z kamienia. W wiosce spędzimy resztę
popołudnia i noc.

DZIEŃ

12

+/- 2h

SVANETIA

Po śniadaniu ruszymy w stronę stolicy Svanetii – Mestii.
Przed wjazdem do miasta odwiedzimy interesujące
muzeum etnograficzne, gdzie przechowywanych jest
wiele artefaktów i ikon z X wieku. Następnie skierujemy
się ku wiosce Mazeri, skąd konno wyruszymy pod
wodospad Shudgra. Trasa nie jest trudna, dlatego
osoby, które po raz pierwszy w życiu chciałyby dosiąść
rumaka, bez obaw mogą to zrobić pod okiem
gruzińskiego przewodnika. Na miejscu czeka nas
widok na wodospad, a także na Ushbę - to bliżniacze
szczyty 4690 i 4710 m n.p.m. Jest ona uznawaną za
najtrudniejszą i najbardziej niebezpieczną górę
Kaukazu we względu na aktywny lodowiec i
ekstremalnie trudne drogi.
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DZIEŃ

13

+/- 5h

MORZE CZARNE

Żegnamy się z wysokimi górami i wracamy w doliny
Gruzji. Po śniadaniu udamy się do kanionu Martvili,
który przepłyniemy kajakami! Co prawda to już nie
góry, ale inny wspaniały pokaz możliwości Matki Natury
– bajkowy kanion z obrośniętymi mchem drzewami.
Następnie ruszymy nad brzeg Morza Czarnego,
gdzie będziemy mogli zażyć kąpieli
i
zrelaksować się po intensywnych wrażeniach ostatnich
dni.

DZIEŃ

14
Dzień pełen relaksu. Na zakończenie, po dwóch
tygodniach intensywnej eksploracji Gruzji, czeka nas
zasłużony odpoczynek. Spędzimy cały dzień nad
Morzem Czarnym, ciesząc się słońcem, morzem
i plażą. Chętni mogą się wybrać naszym minivanem na
wycieczkę do gruzińskiego Las Vegas - Batumi.

DZIEŃ

15

KUTAISI

Transfer do Kutaisi skąd chętni udadzą się na
kanioning w górach Kaukazu! Przed Tobą godzina
wędrówka przez las aby następnie przedzierać się
przez 5h w kanionie. Czeka na Ciebie 9 wodospadów, z
których najwyższy ma 20 metrów! Emocje i adrenalina
gwarantowana!
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DZIEŃ

16 TBILISI

+/- 5h

Rankiem spakujemy plecaki do naszych samochodów
po czym skierujemy się w drogę powrotną do Tbilisi.
Pierwszym przystankiem po drodze będzie Chiatura dawna górnicza kolonia, w której aby ułatwić pracę
górnikom, w 1954 zainstalowano kolejkę linową.
Kolejka działa pod dziś dzień a jazda nią to prawdziwe
przeżycie i popularna atrakcja. W pobliżu stoi też Pilar
Katskhi – 40-metrowa pionowa skała, na której
szczycie stoi mały kościół, od V-go wieku
zamieszkiwany
przez
pustelników.
Kolejnym
przystankiem na naszej drodze będzie dalej skalne
miasto Uplistsikhe. Następnie już w Tbilisi,
pożegnamy się z miastem podziwiając widok z
drugiego wzgórza, z górującą nad miastem Matką
Gruzją. Na koniec dnia zrelaksujemy się w słynnych
tbiliskich łaźniach - ulubionym miejscu bohemy, w
tym Puszkina. Między czasie będzie okazja, aby zrobić
ostatnie zakupy przed wylotem. Gruzję pożegnamy
suprą!

DZIEŃ

17 WARSZAWA
Bardzo wczesnym rankiem udamy się na lotnisko w
Tbilisi, skąd wrócimy lotem bezpośrednim do
Warszawy.

UWAGA
Ze względu na przygodowy charakter wyjazdu, działanie siły wyższej lub nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności oraz czynników zewnętrznych nie możemy zagwarantować, że wszystko
pójdzie zgodnie z planem, a nawet czy uda się zrealizować plan w 100%...
My kochamy ten dreszczyk adrenaliny i sposób na odkrywanie świata, ale rozumiemy, że nie każdy tak
sobie wyobraża swój wymarzony urlop…czy Tobie się podoba?

www.amazingasia.pl

P L A N O W A N E

N O C L E G I

TBILISI - 2 NOCE

DWUOSOBOWE POKOJE

GERGETI, KAZBEGI - 3 NOCE

DWUOSOBOWE POKOJE

OMALO, TUSHETIA - 2 NOCE

DWUOSOBOWE POKOJE

DWUOSOBOWE POKOJE

RACHA - 2 NOCE

www.amazingasia.pl

DWUOSOBOWE NAMIOTY

JEZIORO UDZIRO, RACHA - 1 NOC

DWUOSOBOWE POKOJE

USHGULI, SVANETIA - 1 NOC

DWUOSOBOWE POKOJE

MAZERI, SVANETIA - 1 NOC

MORZE CZARNE - 2 NOCE

DWUOSOBOWE POKOJE

www.amazingasia.pl

KUTAISI - 1 NOC

UWAGA
Może się zdarzyć, że zameldujemy się w innym resorcie/guesthousie niż na zdjęciach, jednak zawsze
będzie to podobny standard. Szczegółową agendę wraz z resortami, adresami, telefonami itp.
wysyłamy na 10 dni przed wylotem.

www.amazingasia.pl

KOSZT
5 800ZŁ + 700 USD+ *BILET LOTNICZY
*cena biletu lotniczego Warszawa-Tibilisi-Warszawa, waha się w granicach 900 zł - 1800 zł .

CENA NIE OBEJMUJE:

CENA OBEJMUJE:
Opiekę w postaci polskiego pilota od pierwszego lotu

Biletu lotniczego na trasie Warszawa-Tbilisi-Warszawa

Kierowcy i samochody, z napędem 4x4 (1 samochód na 7 osób), które

Testów na Covid (jeśli wymagane)

będą nam towarzyszyć na całej trasie wyprawy

Wyżywienia nie ujętego w planie

15 noclegów w hotelach i guesthousach pokoje 2 osobowe

Konie w Tushetii (ok. 25usd)

w tym 1 noce spędzona w namiocie

Kanioning (ok. 120 usd)

Częściowe wyżywienie: 15 x śniadanie, 1 x kolacja
Lokalnego przewodnika na czas trekkingu do jeziora Udziro
Atrakcje wymienione w planie:

UWAGA

kolejka na wzgórze Mtatsminda

.

przejazd kolejką linową w Chiaturze
konie pod Shudgrę

Średnia cena biletu lotniczego na trasie Warszawa-TbilisiWarszawa mieści się w przedziale 900 zł - 1

wstęp do kanionu Martvili i kajaki

Oferujemy

wstęp do muzeum etnograficznego w Mestii

700 zł.

bezprowizyjną pomoc w zakupie biletów

lotniczych. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu loty zostaną

wstęp do miasta skalnego Uplistsikhe

odwołane, środki za bilet lotniczy zostaną zwrócone, po

wejście do tbiliskich łaźni

zwróceniu ich przez linie lotnicze.

namiot (1 na 2 osoby) + lokalny przewodnik do Jeziora Udziro
Prywatne transfery z i na lotnisko
Opłaty środowiskowe
Ubezpieczenie podróżne KL i NNW (KL 60.000 euro, KR 6.000 euro,
NNW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN) wraz z rozszerzeniem o choroby
przewlekłe. Ubezpieczenie zostało także rozszerzone o koszty leczenia
spowodowane

przez

koronawirusy

Sars-Cov-1,

Sars-Cov-2

z

Podpowiadamy,

że

przeznaczysz na

wyżywienie nieujęte w planie, napoje

ich

Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TERMINY WPŁAT

I RATA - 500 zł - płatna przy podpisaniu umowy

II RATA - 5300 zł - płatna do 3 dni od kupna biletu lotniczego

III RATA - 700 USD - płatna pilotowi na lotnisku, w dniu wylotu

TERMINY WYPRAW

14.07.2022 - 30.07.2022
28.07.2022 - 13.07.2022
11.08.2022 - 27.08.2022
www.amazingasia.pl

kieszonkowe,

oraz zwyczajowe napiwki to 300 USD.

mutacjami w tym zachorowania na COVID-19

30.06.2022 - 16.06.2022

minimalne

które

D O Ł Ą C Z

D O

P R Z Y J A C I Ó Ł

www.amazingasia.pl
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BIURO
+32 307 17 15 lub 500 535 333
wyprawy@amazingasia.pl

Amazing Asia
Dworcowa 62/5, 44-100 Gliwice
Tel.: +48 32 307 17 15, www.amazingasia.pl

