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Tbilisi - Batumi 
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Batumi  
jest dużym ośrodkiem przemysłowym i znanym uzdrowiskiem.  
Powstało na miejscu wcześniejszego fortu rzymskiego Batys, jako gruzińska twierdza o nazwie 
Tamaryscihe. Od około XI wieku miasto nosi obecną nazwę. Do najważniejszych atrakcji miasta należą 
turecki meczet z drugiej połowy XIX wieku, eklektyczna zabudowa willowa z przełomu XIX i XX wieku, 
Park Przymorski, Uniwersytet, synagoga, kościół katolicki z początku XX wieku, delfinarium, a także 
ogród botaniczny (założony w 1912 roku). W mieście znajduje się wiele instytucji kulturalnych – 
Adżarskie Muzeum Krajoznawcze (z działem prezentującym dzieje Adżarii, z działem etnograficznym;  
w stałej ekspozycji również "Złoty Skarb" – zabytki epoki antycznej), Muzeum Archeologiczne, Galeria 
Sztuki. W okresie letnim miejsce licznych festiwali i spotkań o charakterze kulturalnym (m.in. festiwal 
muzyki klubowej, festiwal filmowy itp.)



Program 
1 dzień  
07.00               spotkanie na lotnisku Warszawa Okęcie 
09.20 - 14.20 przelot do Kutaisi (Gruzja) 
15.30 - 18.30 przejazd do Tibilisi 
18.30 - 20.00 zakwaterowanie, obiadokolacja 

2 dzień 
07.00 - 07.30 śniadanie 
08.00 - 20.00 wycieczka całodniowa: 
                           Gombori (przełęcz) 
                           Alawerdi - zespół klasztorny ufundowany w XI w. przez króla Dawida     
                           Gremi -      ruiny stolicy królestwa Kachetii 
                           Bodbe -     czyli przepięknie położony kompleks klasztorny, w którym    
                      znajduje się grób Świętej Nino 
                           Signagi -    odnowione malownicze miasteczko  
                                               (czas na dobry lunch we własnym zakresie) 
                           Chareba -  jedziemy do bardzo popularnej winiarni, która znajduje się    
      w starym schronie (temp. ok. 5oC), gdzie można kupić wino,   
                 degustacja - 2 rodzaje win gruzińskich i europejskich,  
      koszt ok. 15 – 20 gel 
19.00 - 20.00 obiadokolacja 

3 dzień 
08.00-09.00 śniadanie 
09.30-18.00 przejazd do Batumi, po drodze zwiedzimy Gori (wizyta w domu -  
   Muzeum Stalina; zobaczymy wagon, którym Stalin jechał na konferencję  
   do Jałty i Teheranu)  
   Uplistsikhe (skalne miasto) 
18.00-19.30 zakwaterowanie w hotelu w Batumi, obiadokolacja 

4-5-6 dzień 
08.00-09.00 śniadanie 
Odpoczynek w Batumi, plażowanie 
Korzystanie z zaplecza sportowo - rekreacyjnego hotelu  
Wycieczka po Batumi - stara i nowa część miasta, promenada z Wieżą Alfabetu i rzeźbą "Ali i 
Nino", Plac i statua Medei, aleja im. Marii i Lecha Kaczyńskich 
19.00 - 20.00 obiadokolacja 

7 dzień 
06.00 - 07.00 śniadanie  
07.30 - 10.00 przejazd do Kutaisi (w zależności od wylotu) 
10.00 - 12.00 zwiedzanie Kutaisi  - Katedra Bagrati, Klasztor Gelati, nowy budynek    
       parlamentu i fontanna Kolchidy 
12.00 - 13.00 przejazd na lotnisko 
14.50 - 16.50 przelot do Warszawy - Okęcie  



Hotel Aisi **** 
         (kategoria lokalna) 
Hotel Aisi położony jest w centrum Batumi, w odległości 550 metrów od plaży. 
14-piętrowy hotel oferuje 54 przestronne pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w 
minibar, telefon, bezprzewodowy dostęp do Internetu, telewizję kablową, centralne 
ogrzewanie, klimatyzację, kabinę prysznicową, żel pod prysznic, szampon, mydło, kapcie, 
szlafrok. Hotel oferuje szeroką  gamę usług takich jak masaże,  zajęcia sportowe, bilard i 
wiele innych. Przytulna i elegancka restauracja na 13. piętrze oferuje pyszne dania kuchni 
gruzińskiej i europejskiej oraz zapierający dech w piersiach widok na Batumi i Morze 
Czarne.
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Cena obejmuje:  
• Bilety lotnicze : Warszawa - Gruzja - Warszawa 
    Torba podręczna oraz walizka na kółkach o            

wymiarach 55 x 40 x 23 cm (do 10 kg)  
     zabierany na pokład 

• Zakwaterowanie: 
 Tibilisi  - 3 noclegi hotel**** 
młodzież - pok. 2, 3 os.  
wczasowicze - pok. 2 os.  

Batumi - 3 noclegi  Hotel Aisi**** 
młodzież -  pok. 2, 3 os.  
wczasowicze pok. 2 os. 

• Wyżywienie:  
6 śniadań (bufet) 
6 obiadokolacji (bufet) 

• Transfery: 
lotnisko Kutaisi - Tbilisi 
Batumi - lotnisko Kutaisi 

• Transport autokarowy na wycieczki: 
- Tblisi - Gombori - Alawerdi - Gremi  
     Cinandali - Tbilisi 
- Tbilisi - Gori - Uplistsikhe - Batumi  

• Przewodnik w języku polskim : 
Tbilisi - Gombori - Alawerdi - Gremi  - Cinandali                        
Tbilisi - Gori - Uplistsikhe  

• Bilety wstępu 
Gremi 
Cinandali    
Uplistsikhe  - skalne miasto      

    
• Opiekę pilota  

• Ubezpieczenie NNW i KL 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie obejmuje: 
1.  Dojazdu na/z lotniska ( koszt dojazdu z                     

Olsztyna 100 zł od uczestnika ) 
2.  Imprezy fakultatywne: 
WODOSPADY I MOST KRÓLOWEJ TAMAR 
POŁĄCZONA Z WARSZTATAMI KULINARNYMI 
odwiedzimy gruzińską rodzinę Sarkisianów, 
która w swoim domu nad rzeką Czoroch ma 
wytwórnię chinkali, pielmieni i pierogów.  
Dla naszych gości urządzają warsztaty robienia 
chinkali oraz ucztę z pysznym domowym 
adżarskim jedzeniem i toastami. 
*35 USD - zgłoszenia przy zapisach. 

DELFINARIUM, POKAZ DELFINÓW (35-40 min.) 
13 USD 

WIECZÓR GRUZIŃSKI Z TAŃCAMI DLA 
WCZASOWICZÓW (1,5 - 2 godz.) 20 USD/os.  
zgłoszenie przy zapisach, płatność  
w autokarze. 

3. Dopłaty do bagażu rejestrowanego  
    do 20 kg 280 zł w obie strony. 
4. Bilety wstępu do Klasztoru Alaverdi, 

Muzeum Józefa Stalina + wagon, Nekresi)  
 10 USD 

Uwaga: 
Organizator zastrzega sobie zmianę: 
• Terminu i programu, co uzależnione jest od 
rozkładu lotów; 
• Podana cena uwzględnia koszt biletów 
lotniczych na dzień 31.12.2020 i może ulec 
zmianie ze względu na zmniejszenie się ilości 
miejsc w samolocie i wzrost cen biletów 
• Zmiany cen biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłat wjazdowych, 
W przypadku akceptacji programu i ceny 
obowiązuje wpłata zaliczki na zarezerwowane 
świadczenia i zakup biletów lotniczych  
1.000 zł/os. 
  

Cena dla młodzieży  
2.699 zł + 70 USD 

Cena dla wczasowiczów  
2.799 zł + 70 USD
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