GRUZIE A ARMÉNIE

Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Stejně jako kdysi západní turisté přestali mít obavy cestovat do střední Evropy, objevujeme nyní i my země dál a dál na
východ od nás. Poznávací zájezd do dvou kavkazských zemí s krásnou přírodou, bohatou a zajímavou historií se dosud
uskutečnil již sedmkrát.
Čekají nás nezapomenutelné výhledy na mytické hory jako Prometheův Kazbek a biblický Ararat, navštívíme několik
v UNESCO zapsaných klášterů a katedrál, jeskynní město, jezero Sevan a také metropole Tbilisi a Jerevan. Ochutnávka vína
i arménského koňaku a výborná zakavkazská kuchyně.
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a v ceně zájezdu jsou zahrnuty večeře buď přímo na
ubytování, nebo v restauracích.
Vstupy a ochutnávka vína a arménského koňaku v ceně.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha - Tbilisi a Jerevan - Praha vč. let. tax (lety s přestupem)
dopravu autobusem nebo mikrobusem na místě podle velikosti skupiny
10x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
9x snídaně, 1x oběd, 7x večeře (mimo 1., 6. a 8. den)
vstupné dle programu
cestu vozem 4x4 na Gergeti
ochutnávky vína a arménské brandy
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K7S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
spropitné cca 25 EUR/os. místním řidičům a průvodcům
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 7 500 Kč
připojištění UNIQA P2+K2 na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v
ČR - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 1 870 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 14
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PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiště se přesuneme do hotelu.
2. den: Celodenní prohlídka Tbilisi, pravoslavná katedrála Sameba, lanovkou na pevnost Narikala, staré město s katedrálou
Sioni, zlatý poklad v Národním muzeu.
3. den: Velký Kavkaz, klášter Jvari, pevnost Ananuri. Z městečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 ke kostelu sv.
Trojice (Gergeti) s úchvatnými pohledy na masiv Kazbeku (5 047 m n. m.), za příznivého počasí kratší procházka
k vodopádu.
4. den: Katedrála Svetitskhoveli v městě Mtskheta. Stalinovo muzeum v Gori. Klášterní sídlo Gelati s chrámem Panny
Marie, který je krásně vyzdoben freskami (UNESCO). Nocleh v Kutaisi.
5. den: Prohlídka jeskynního komplexu Prométheus. Procházka lázeňským městem Borjomi. Ubytování v Akhaltsikhe.
6. den: Prohlídka skalního města Vardzia, krátká zastávka v zrestaurovaném středověkém komplexu Rabati
v Akhaltsikhe. Návrat do Tbilisi.
7. den: Přejezd do Arménie, klášter Sanahin (UNESCO). Krátká zastávka v Dilijanu. Jezero Sevan.
8. den: Hřbitov Noratus. Oběd. Klášter Noravank na skále nad Kaňonem, návštěva vinařství.
9. den: Do skály vytesaný klášter Geghard, procházka soutěskou u římského chrámu v Garni, ochutnávka arménského
brandy v palírně.
10. den: Památník obětem genocidy, Zvarnots, kostel Sv. Hripsime, prohlídka centra Jerevanu a volno.
11. den: Ráno odlet do Prahy (s přestupem).
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Arménie bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního pasu, jehož platnost musí přesahovat nejméně 6 měsíců od dne vstupu
na území Arménie. Cestovní pas slovenského občana musí být platný při vstupu i výstupu z Arménie. 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 Arménie: 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.
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.

