
 
 
 
 
 
  

 

 

P I E L G R Z Y M K A 
 

G R U Z J A 

 
O F E R T A 

 

TERMIN: 24 sierpień – 31 sierpień 2019 (8 dni/ 7 noclegów) 

WYLOT z Wrocławia 
 
 

 
 
 

Biuro Podróży "Travel & STYL"  



Rynek 20 lok. 6  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel/fax +48 62 736 21 22; +48 62 591 10 50  
mobil +48 509 359 855, +48 502 681 838  

 ...tu zaczyna się podróż                                                                         email biuro@travelistyl.pl   www.travelistyl.pl 

 
 

CENA ZAWIERA: 

 Transfer na lotnisko w Polsce tam i z powrotem. 

 Zakwaterowanie w hotelach 3 i 4*: 3 x nocleg w Tbilisi, 1 x nocleg w hotelu 3* w Kutaisi, 3 x 
nocleg w hotelu  4* Legacy w Batumi w pokojach 2/3 osobowych typu standard z łazienką. 

 Wyżywienie: 8 x śniadanie, 1 x obiad ( u lokalnego rolnika),  7 x obiadokolacji ( w tym 
kolacja z programem folklorystycznym). 

 Bilety wstępu* 

 Przewodnik w języku polskim.  

 Przejazd autokarem zgodnie z programem. 

 Ubezpieczenie ERV: KL 20 tys. €, NNW 14 tys. PLN, bagaż do 800 PLN. 

 Opieka pilota w języku polskim. 

 1 x Butelka wody dla każdego uczestnika dziennie. 

 1 x degustacja wina i czaczy. 

 TFG: 13 PLN. 

 Podatek VAT marża 23% 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 2 x bilet na lot rejsowy linią lotniczą Wizzair (Wrocław- Kutaisi -Wrocław), 1 sztuka bagażu 
podręcznego (40 x 30 x 20 cm) na lot. 

 Bagaż rejestrowany do 10 kg w dwie strony. 

 Usługa Wizz Priority linii Wizzair - €15 (na życzenie klienta) 

 Wydatki osobiste. 

 Dodatkowy posiłek  w Batumi ok. 20 GEL/ lunch/osoba (na życzenie klienta) 

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 3% wartości całości imprezy turystycznej  

(obowiązkowa deklaracja w ciągu 14 dni od podpisania umowy). 
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 PROGRAM 
 

Gelati / Motcameta/ Tbilisi / Bodbe / Sighnaghi / Velistsikhe / Mtskheta / Uplitsikhe 

/ Kutaisi/ Batumi 

Dzień 1: 24.08.2019    Przelot Kutaisi - Gelati – Motcameta- Tbilisi  

01:00 Zbiórka i transfer na lotnisko we Wrocławiu. 
04:00 Odprawa bagażowa na lotnisku. 
06:25 Wylot do Kutaisi. 
12:25 Przylot do Kutaisi. 

13:00 Wyjazd w kierunku Gelati. Zwiedzanie monastyru Motcameta i akademii nauk Gelati z 

XII wieku, której założycielem był wielki gruziński Król Dawid IV – zabytki wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do stolicy Gruzji – Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu. 

Kolacja. (-, -, K)   

 

Dzień 2: 25.08.2019    Tbilisi 

Śniadanie. Odwiedzamy Park Rike, skąd wyruszamy kolejką linową do twierdzy Narikhala z IV 

wieku. Przejeżdżając kolejką linową, będziemy mogli nasycić się pięknymi widokami  na stare 

miasto oraz ogród botaniczny. Kolejnym odwiedzanym przez nas miejscem będzie Abanotubani - 

znane łaźnie siarkowe, które zawsze były i są nadal wizytówką Tbilisi, bardzo popularne wśród 

turystów i mieszkańców miasta. Przejdziemy również przez Meidan – rynek główny starego 

miasta Tbilisi, który był niegdyś centrum miejskiego handlu, a obecnie będąc przepełnionym 

kafejkami, pełni funkcję miejsca spotkań towarzyskich. Przejdziemy Rustaveli Avenue, gdzie 

będziemy podziwiać XIX-wieczną architekturę. Dzień zakończymy kolacją w tradycyjnej 

gruzińskiej restauracji, gdzie obejrzymy repertuar pokazu tańca zespoły folklorystycznego: taniec 

adżaryjski, taniec „Mtiuluri”, „Rachuli” oraz gruziński taniec weselny. Program obejmować będzie 

również gruzińską muzykę pop graną na żywo. Nocleg w hotelu. (Ś, -, K) 

 

Dzień 3: 26.08.2019   Tbilisi – Bodbe – Signagi – Velistsikhe – Tbilisi  

Śniadanie w hotelu. Wyjazd do regionu Kacheti - jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji. 

Zwiedzamy klasztor w Bodbe – IX- wieczny klasztor św. Nino, która zapoczątkowała 

chrześcijaństwo w Gruzji.  Następnie jedziemy do Signagi -„miasta wiecznej miłości”. Signagi jest 

położone na wzgórzu, w środku rozległej winnej równiny Alazani. Przejazd do Velistsikhe, do 

rodzinnej winiarni z tradycją liczącą 1500 lat. Jest to wyjątkowe i słynne miejsce w regionie 

Kacheti, gdzie do obiadu będziemy mieć niesamowitą okazję zasmakować lokalnie dojrzewającego 

trunku – wino i Chacha ( obiad u lokalnego rolnika). Powrót do Tbilisi. Nocleg w Tbilisi (Ś, O, -)   

 

Dzień 4: 27.08.2019   Tbilisi– Mtskheta - Gori - Uplitsikhe - Kutaisi 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dojazd do Mtskhety - pierwszej stolicy Gruzji  

http://www.travelistyl.pl/


i absolutnym centrum religijnym tego kraju. Odwiedzamy gruziński monastyr Ortodoksyjnego 

Kościoła Prawosławnego – Djavari – znany jako Monastyr Krzyża oraz katedrę Sveti Cchoweli 

(XI w). Cała Mctskheta z jej zabytkami jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Przejazd do Gori - administracyjnego, kulturalnego  

i przemysłowego centrum okręgu o rozwiniętym rolnictwie. Przejazd obok rodzinnego domu 

Stalina, gdzie obecnie znajduje się muzeum. Ok. godziny 13:00 zwiedzanie jedynego w swoim 

rodzaju skalnego miasta Uplitsikhe w regionie Kartlii. Uplitsikhe zostało zidentyfikowane jako 

jedna z najstarszych osad miejskich w Gruzji (V w p.n.e.). Strategicznie ulokowane w centrum 

starożytnego królestwa Kartlii (lub Iberii, jak było nazywane przez antycznych autorów), 

funkcjonowało jako ważny ośrodek polityczny  

i religijny kraju. Od XIII w, miasto pozostaje opuszczone. Przejazd do Kutaisi. Kolacja  

i nocleg w hotelu. (Ś, -, K)  

 

Dzień 5: 28.08.2019  Kutaisi – Jaskinia Prometeusza - Batumi 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd od Jaskini Prometeusza odkrytej w 1984 roku 
za sprawą naukowców z Uniwersytetu w Tbilisi, którzy na polecenie władz szukali miejsc, gdzie 
można utworzyć schrony przeciwatomowe i obiekty o charakterze militarnym.  Sama jaskinia ma 
bardzo zawiły główny korytarz o długości 1 420 metrów oraz łącznych przewyższeniach sięgających 
40 metrów. Po wejściu od razu zachwyca bogactwo i różnorodność form skalnych. W 2012 r. cała 
ścieżka otrzymała system kolorowego oświetlenia, które podkreśla jeszcze niepowtarzalne piękno 
tego miejsca. Obok standardowych form stalaktytowych, stalagmitowych oraz kolumn jaskinia 
zachwyca bogactwem ścian.  
14:00 Przejazd do Batumi nad Morzem Czarnym, autonomicznej stolicy Adżarii. 
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg. (Ś, -,K) 
 

Dzień 6: 29.08.2019 – Batumi  

Śniadanie. Zwiedzanie Batumi, miasta silnie uprzemysłowionego  z  największym portem na 
czarnomorskim wybrzeżu Kaukazu. Batumi to miasto, które przyciąga swym klimatem wielu 
turystów. Tutaj, odwiedzimy dzielnicę miasta zwaną „Stare Batumi”, która liczy sobie około 150 lat. 
Przespacerujemy wzdłuż nadmorskiego bulwaru, gdzie zobaczymy wiele miejsc i budowli – 
wizytówek Batumi, np. ruchomy pomnik Ali i Nino oraz słynny punkt widokowy – Młyńskie Koło. 
Odwiedzimy Park Cudów – osobliwa i efektowna przestrzeń w Batumi, gdzie m.in. mieści się 
Wieża Gruzińskiego Alfabetu, Latarnia Morska, Wieża Czaczy. Zajrzymy na Plac Piazza oraz Plac 
Europejski, który jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Batumi, otoczony wspaniałymi 
budynkami i ciekawymi uliczkami. Zobaczymy tam Pomnik Medei i Złotego Runa. Przejazd do 
Ogrodu Botanicznego – zwiedzanie.  Powrót do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg. 
Czas wolny w mieście lub wypoczynek nad Morzem Czarnym. Kolacja i nocleg. (Ś, -, K). 
 

 

 

 

 

 

Dzień 7: 30.08.2019 – Batumi 

Śniadanie. Czas wolny w mieście lub wypoczynek nad Morzem Czarnym. Kolacja. Nocleg w 

Batumi. (Ś, -, K) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kartlia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Iberii


Dzień 8: 31.08.2018 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w stronę lotniska. 

12:25 Wylot do Wrocławia. 

14:00 Przylot do Wrocławia. 

14:30 Transfer do miejsca zbiórki 

 (Ś, -, -) 

 
WAŻNE! Prosimy o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz z warunkami 
ubezpieczenia podróży – dostarcza biuro podróży 
 
UWAGA!!  
BP Travel & STYL zastrzega sobie prawo do zmian kolejności realizacji punktów programu, miejsca zakwaterowania 
oraz terminu. Zmiana ilości uczestników wiąże się z przeprowadzeniem ponownej kalkulacji. 

 
 

CENA: 2 340 zł + bilet lotniczy na trasie Wrocław-Kutaisi-Wrocław / os. przy 

min. 40 os.  
 

 
 

 
 
Cena biletów lotniczych na trasie Wrocław-Katowice-Wrocław na loty w dniach 
wskazanych w ofercie, na dzień 19.11.2018: 2 x przelot, opłaty administracyjne,  
1 x sztuka bezpłatnego bagażu podręcznego/ lot, 1 x bagaż rejestrowany do 10 kg/ lot: 
850  - 950 zł) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMACJE NA TEMAT PRZELOTU REJSOWYMI LINIAMI WIZZAIR 
NA TRASIE WROCŁAW-KUTAISI-WROCŁAW 



 
Od 1 listopada 2018 w cenie biletu lotniczego, klient ma możliwość podróżowania TYLKO jedną sztuką 
bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 40 x 30 x 20 cm, którą należy umieścić pod 
fotelem przed sobą.  

 
W CENIE BILETU LOTNICZEGO: 
BAGAŻ PODRĘCZNY 
MAKS 10 KG      
 
40 x 30 x 20 cm 
 
 

 
___________________________________________________________________
____________________ 
 

DODATKOWO PŁATNE: 
(na życzenie klienta) 

 
PODRĘCZNA WALIZKA NA KÓŁKACH  Z WIZZ PRIORITY 

          MAKS 10 KG 
55 x 40 x 23 cm 
 

Pasażerowie, którzy wykupili usługę WIZZ Priority (pierwszeństwo wejścia na pokład, z 
pominięciem kolejki oraz wybór miejsca siedzącego w samolocie), będą mogli zabrać dodatkową 
podręczną walizkę na kółkach o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 23 cm ( na życzenie klienta, 
cena: €15). Bagaże podręczne podlegają restrykcyjnym zasadom* 
 

 
 
BAGAŻ REJESTROWANY  
149 x 119 x 171 cm  
MAKS. 10 / 20 / 32 KG 
 

Dodatkowo: Każdy pasażer może dokupić bagaż  
rejestrowany o maksymalnych wymiarach: 

 Szerokość: 149 cm 
 Wysokość: 119 cm 
 Długość: 171 cm 

 

Rodzaje bagażu rejestrowanego: 
 10-kg bagaż rejestrowany 

(POLECANY przez Travel & STYL) 
 20 kg bagaż rejestrowany 
 32 kg bagaż rejestrowany 


