GRUZIE 55+

Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
ZÁJEZDY DO TÉTO OBLASTI POŘÁDÁME JIŽ MNOHO LET a TENTOKRÁT VÁM NABÍZÍME I TUTO KRATŠÍ VERZI.
V pohodovém tempu si prohlédneme staré centrum hlavního města Tbilisi. Vydáme se do oblasti Velkého Kavkazu až k bájné
hoře Kazbek, navštívíme několik v UNESCO zapsaných klášterů, katedrálu, skalmí město Vardzia, lázeňské městečko Borjomi
i hlavní město bájné Kolchidy - Kutaisi. Program je postaven tak, abychom v relativně krátkém čase navštívili ta
najzajímavější místa a seznámili jsme Vás s krásnou přírodou, památkami a s bohatou a zajímavou historií této zakavkazské
země.
Samostatnou kapitolou a zážitkem je vynikající autentická zakavkazská kuchyně a výborná místní vína.
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích 3-4* hotelů s polopenzí a v ceně zájezdu jsou zahrnuty večeře buď
přímo na ubytování nebo v restauracích. Zůčastníme se také večeře s ukázkami gruzínského folklóru.
Aktuálně je pro vstup do země nutný PCR test nebo certifikát EU Covid 19 o očkování/prodělané nemoci.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Tbilisi a Kutaisi - Praha vč. let. tax
dopravu autobusem nebo mikrobusem podle velikosti skupiny
5x ubytování v 3-4*hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
5x snídaně, 4x večeře
vstupné dle programu
cestu vozem 4x4 na Gergeti
průvodce
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K6S a pojištění CK
CENA NEOBSAHUJE:
spropitné cca 10 EUR/os. místnímu řidiči
případné náklady na testování
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 3 900 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v ČR lze sjednat jen při objednání zájezdu: 650 Kč
SLEVY:
2000 Kč - klienti nad 55 let - lze sčítat pouze s věrnostní slevou
POZNÁMKY:
Vzhledem k tomu, že minimálně jeden let bude s přestupem, je nutný cestovní pas.
Zájezdu se můžete zúčastnit pouze s platným certifikátem o očkování.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
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PROGRAM:
1. den: Odpoleden odlet z Prahy do Tbilisi (s přestupem). Z letiště se přesuneme do hotelu na ubytování.
2. den: Celodenní prohlídka Tbilisi. Nejprve navštívíme pravoslavnou katedrálu Nejsvětější Trojice a kostel Metechi.
Poté vyjedeme lanovkou k pevnosti Narikala. Od sochy Matky Gruzie se projdeme starým městem kolem mešity a sirných
lázní a u katedrály Sioni si uděláme volno na občerstvení. Po krátkém odpočinku na hotelu nás čeká společenská večeře

v restauraci s programem tradičních písní a tanců.
3. den: Tento den se vydáme do oblasti Velkého Kavkazu, cestou nejprve navštívíme klášter Jvari , jedno z nejstarších
a nejposvátnějších křesťanských míst na celém Kavkaze. Zastavíme se také v pevnosti Ananuri u Žinvalské
přehrady. Budeme pokračovat po staré ruské vojenské cestě až do městečka Stepancminda. Odtud vyjedeme vozy 4x4 ke
kostelu sv. Trojice (Gergeti). Za příznivého počasí nás čeká nezapomenutelný výhled na masiv Kazbeku (5 047 m n. m.).
Ubytování v 3* hotelu Gudauri (2 100 m n. m.), večeře v hotelu.
4. den: Vrátíme se zpět až k soutoku řek Mtkvari a Arakvi, kde nejprve navštívíme Mtskhetu, jedno z nejstarších měst
Gruzie, a prohlédneme si Katedrálu Svetitskhoveli (UNESCO). V Gori pak zájemci mohou navštívit muzeum místní
rodáka Josifa Vissarionoviče Stalina. Dále budeme pokračovat do lázeňského města Borjomi ležícího uprostřed
stejnojmeného národního parku, projdeme se a ochutnáme místní léčivou vodu. Ubytování v Akhaltsikhe. Večeře.
5. den: Jedním z vrcholů programu bude jistě prohlídka skalního města Vardzia. Přejezd do Kutaisi, cestou se
projdeme v zrestaurovaném středověkém komplexu Rabati. Ubytování v centru Kutaisi, večeře v restauraci.
6. den: Krátce se projdeme po centru Kutaisi a navštívíme klášterní sídlo Gelati s chrámem Panny Marie, který je krásně
vyzdoben freskami (UNESCO). Poté navštívíme moderní archeologické muzeum ve Vani a večer odletíme přímým letem
do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Gruzie bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech k zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Gruzie: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu
nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých certifikátů,
podmínky vstupu se mohou měnit.

