RAYTAN TOUR Biuro Podróży Czesława Orłowska
00 – 074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 5
Tel./fax: 22- 630 99 18, e-mail:warszawa@raytantour.com
Gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA M 208958
koncesja nr 1114, NIP: 5251958476 REGON: 011279516
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A.
PLN 44 1500 1777 1217 7009 9880 0000
EUR 86 1500 1777 1217 7009 9893 0000

ARMENIA i GRUZJA z odpoczynkiem w Batumi -11 dni
w terminie 17.07.-27.07.2019
Dzień I Warszawa- Erywań.
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie 2 godz. przed odlotem
O godz. 20:20i przelot (22:20 – 04:45) do Erywania.
Transfer do hotelu w centrum Erywania, zakwaterowanie ,
odpoczynek
Dzień II - Erewań - Eczmiadzin
Pózne Śniadanie : zwiedzanie stolicy Armenii : Yerevan
Tsitsernakaberd – Muzeum pamięci ofiar ludobójstwa,
Matenadaran – zawiera dokumenty historyczne z całej
Europy i Azji oraz pierwszy egzemplarz Biblii w Armenii .Po południu wyjazd do Echmiadzinu (
w tłum.„Zstąpienie Jednorodzonego”) – kościół St. Hripsime
– obiekt wpisany na Listę UNESCO uważany za jeden z 7 –
cudów Armenii, zbudowany w 303 roku przez pogańskiego
mistrza ognia. Wierzono, że budowa została wskazana przez
samego Jezusa Chrystusa, który miał zstąpić na ziemię i
uderzył złotym młotkiem w miejscu, gdzie obecnie znajduje
się Echmiadzin. Powrót do Erewania, przystanek przy
ruinach świątyni
Zvartnots. Kolacja w restauracji
ormiańskiej.
Dzień III Erywań - Garni – Geghard – Erewań wytwórnia brandy Śniadanie , wczesny wyjazd do Garni – malowniczego miasta z zabytkami z okresu hellenistycznego
i imponującą starożytną architekturą ormiańską, głównym
celem przyjazdów turystów jest świątynia -zbudowana
przez króla Ormian Tiridatesa, która była prawdopodobnie
poświęcona pogańskiemu bogowi słońca. Po ogłoszeniu
chrześcijaństwa w Armenii świątynia stała się letnim
pałacem królów. Dalsza podróż do Geghard – zwiedzanie
starożytnego ormiańskiego klasztoru, częściowo wykutego w
skale, pochodzącego od włóczni, którą został przebity bok
Jezusa w czasie jego ukrzyżowania. Powrót do Erywania –
wizyta w legendarnej fabryce koniaku “ArArAt” z możliwością degustacji koniaku. gdzie produkuje
się ormiańską Brandy od 1887 r. Obiadokolacja. Nocleg

Dzień IV Erywań- Geghatd-Erywań- Batumi.
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Czas wolny na. Obiad. 15.00 - Przejazd na dworzec kolejowy.
Przejazd nocnym pocągiem do Batumi

Dzień V Batumi.
07.00 Przyjazd do Batumi. Spotkanie z przewodnikiem .
Śniadanie. Spacer z przewodnikiem po Batumi: Wieża alfabetu,
plac Medea, plac Neptuna, pomnik Ali i Nino, bulwar, plac
Piatsi. Batumi jest najważniejszym kulturalnym, gospodarczym
i turystycznym centrum Gruzji. Piękno wspaniałego
nadmorskiego miasta Batumi to niezwykły nadmorski park,
który miejscowi nazywają bulwarem, zielonym paskiem
położonym wzdłuż całej północno-zachodniej części stolicy
Adżarii,Zakwaterowanie w hotelu o godz. 14 :00.czs wolny na
plażowanie .Obiadokolacja. Nocleg

Dzień VI Batumi odpoczynek nad morzem.
Śniadanie.Zwiedzanie ok. 3 godz. ogród Botaniczny
Batumi - jeden z największych ogrodów botanicznych,
znajduje się na powierzchni 111 hektarów 9 km od Batumi.
Zbiór żywych roślin to ponad 5 tysięcy gatunków, odmian i
form, w tym około 2 tysięcy gatunków krzewów i
krzaków.Odpoczynek nad morzem. Obiadokolacja. Nocleg

Dzień VII. Batumi.
Śniadanie, odpoczynek w Batumi, Obiadokolacja. Nocleg

Dzień VIII Batumi –Kutaisi
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kutaisi drugiego co do wielkości miasta Gruzji, kojarzonego ze
starożytnym mitem wyprawy po Złote Runo. Tutaj też urodził się
Władysław Raczkiewicz - prezydent RP na uchodźstwie.
Zwiedzanie miasta; katedra BAGRATI – z XI w. Zwiedzanie
Jaskini "Prometeusza"– jednej z najwspanialszych jaskiń
Europy. Charakteryzuje się wielością podziemnych rzeki i pięknymi formami naciekowymi;
Obiadokolacja. Nocleg

Dzień IX. Kutaisi -Ananuri - Gruzińska Wojenna Droga – Kazbegi.
Śniadanie, przejazd na malowniczą Gruzińską Drogę Wojenną. - wyjazd do miejscowości
Kazbegi. Przejazd malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną. Po drodze postój przy Ananuri – XVII
wiecznym kompleksie obronno - klasztornym położonym na brzegu zbiornika wodnego Zhinvali.
Dalszy przejazd wzdłuż rzeki Tergi do Kazbegi – głównego miasta regionu. Po drodze : postój przy
osadach trawertynowych „Gruzińskie Pammukalle „ Przyjazd do Stepancminda - dalsza
podróży jeepami do Klasztoru Św. Trójcy ( Cminda Sameba) na wysokość 2.170 m npm.. skąd
roztacza się przepiękna panorama na górę Kazbegi oraz z drugiej strony na leżące w dolinie
miasteczko Stepanncminda .
http://www.kaukaz.pl/fotoreportaze/3-gruzinska-droga-wojenna.php

Pprzejazd do Tbilisi - wieczorne zwiedzanie - tradycyjne łaźnie
siarkowe- dla chętnych kąpiel i relaks, spacer reprezentacyjną
aleją Rustaveli (po drodze parlament, budynek opery,
filharmonia. Obiadokolacja. Nocleg w Tbilisi.

Dzień X. Tbilisi- Mccheta.
Śniadanie w hotelu, zwiedzanie Tbilisi – spacer po starym
mieście – świątynia Metechi z XII w, gruzińsko – prawosławna
katedra Sioni z VI wieku, następnie przejście do zabytkowej
synagogi i najstarszej bazyliki Anchiskhati, wejście na mury obronne Narikala z IV w.
zakwaterowanie w hotelu od 13.00 –krótki odpoczynek – wyjazd do miasteczka Mccheta – dawnej
stolicy Gruzji urokliwie położonej na skale pionowo opadającej do wód rzeki Mtkwari, pomnik Króla
Wachtanga, Kościół Soni (VI/VII w.) w którym koncentruje się życie religijne dzisiejszej Gruzji oraz
przechowywana jest jedna z najcenniejszych dla Gruzinów relikwii - krzyż Świętej Nino. Kolacja
wieczorona połączona z folklorem. Nocleg .

Dzień XI.Tbilisi – Warszawa.
02:00 -transfer na lotnisko.Wylot uczestników z Tbilisi Przelot (04:45 -06:40) do Warszawy .
*- zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów i dni programu ze względu na pogodę

TERMIN WYCIECZKI : 17.07.-27.07.2019
Koszt imprezy : 3 995, zł /os.( przy gr. min.30 os.)
Cena obejmuje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

przelot samolotem Warszawa- Erewań / Tbilisi – Warszawa.
transfery autokarami na miejscu,
transfey nocnym pociągiem EREWAN -BATUMI – miejsca sypialne– przedziały 4- os.
noclegi w hotelach i pensjonatach 3* Erewań, Kutaisi,Batumi,Tbilisi.
wyżywienie : 2 posiłki dziennie (śniadania+iobiad / obiadokolacje)
opieka pilota na całą trasę
ubezpieczenie NNW ( do 20.000 zł ) i KL ( do 80.000 zł ).

Cena nie obejmuje :
Dojazdu na lotniskow Warszawie i z powrotem
Biletów wstępu+ przewodników lokalnych - 60 eur/os. ,napiwków - 15 eur/os.łacznie 75 eur.
Ustawowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 15 zł/os.

