
 
OFERTA AGENCYJNA: 

Gruzja w 11 dni    
tam urodziło się wino       WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE     

 

TERMIN: 8-18.06.2019 r. 
 

Gruzja – kraj leżący na pograniczu Europy i Azji. Kraj 
wielkich kontrastów, w którym szerokie plaże Morza 
Czarnego sąsiadują z kaukaskimi szczytami wznoszącymi 
się ponad 5 000 m n.p.m., a nowoczesne nadmorskie 
kurorty z zabytkami sięgającymi początków 
chrześcijaństwa. Gorący klimat, wspaniała kuchnia, 
zapierające dech w piersiach krajobrazy, a przede 
wszystkim gościnna ludność bardzo pozytywnie nastawiona do Polaków 
sprawiają, że Gruzja skutecznie przyciąga coraz szersze rzesze miłośników 
zarówno zwiedzania, jak i leniwego wypoczynku. 
 
Kobuleti – jeden z najważniejszych kurortów na 
gruzińskim wybrzeżu. W sezonie tętni życiem, 
odwiedzany przez turystów doceniających 
wszystkie jego zalety: szerokie plaże (kamieniste), 
bogata baza noclegowa, gastronomiczna i 
rekreacyjna, niezapomniane widoki na Morze 
Czarne i szczyty Kaukazu oraz korzystne 
położenie – 30 km do Batumi, 100 km do lotniska 
w Kutaisi.   
 

Hotel „Pearl of Sea”**** – jeden z najlepszych hoteli w Kubuleti. Wybudowany 3 
lata temu. Położony bezpośrednio przy plaży (posiada też kawałek swojej plaży) 
w samym centrum kurortu.  Na terenie hotelu goście znajdą basen, siłownię (w 
cenie), saunę (dodatkowo płatna), taras na dachu. Wszystkie pokoje 
wyposażone m.in. w klimatyzację (w cenie), płaskie TV, lodówki, suszarki do 
włosów. Hotelowa restauracja serwuje posiłki zarówno kuchni gruzińskiej, jak i 
europejskiej. 

 

 

Koniecznie … 

-spróbuj chaczapuri (najbardziej 

znanej potrawy), czurczcheli 

(zdrowej, słodkiej przekąski)  

i czinkali (gruzińskich pierogów) 

-spróbuj znakomitego gruzińskiego 

wina oraz czaczy – gruzińskiej 

wódki ;-) 

- zatrzymaj się na chwilę  

w wielowiekowej cerkwi 

 

CHORZOWSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1, biuro czynne: poniedziałek – piątek   9.00 – 17.00 

tel/fax 32 771-99-74;  GG: 3796970; NIP 627 101 90 32; email: info.cciit@op.pl 

Licencja Organizatora Turystyki Marszałka woj. śląskiego nr 686  www.chorzow.travel.pl 
 



 

PROGRAM: 
 

Dzień 1  
Wylot z Katowic – Pyrzowic w godzinach popołudniowych, zbiórka uczestników na 
lotnisku około godziny 15.00 (szczegółowe godziny podamy na kilka tygodni przed 
wylotem). Przylot do Kutaisi około godziny 22.00, transfer autobusem do Kobuleti. 
Przyjazd do Kobuleti ok. godz. 0.30 
Zakwaterowanie w hotelu „Pearl of Sea”, kolacja, nocleg. 
Dzień 2 – 7  
Pobyt w Kobuleti, wypoczynek aktywny i mniej aktywny, plażowanie, codziennie 
śniadanie i obiadokolacja w hotelu. W programie wycieczki: 

 

Batumi – najsłynniejszy gruziński kurort i zarazem stolica 
autonomicznej republiki Adżarii, m.in. jeden z największych i 
najciekawszych ogrodów botanicznych na świecie, wieża 
Alfabetu, nadmorski bulwar, wieża czaczy, delfinarium 
oraz położone kilkanaście kilometrów na południe od Batumi 
ruiny starożytnej twierdzy Gonio. 
Okolice Kobuleti: ruiny pamiętającej VI wiek, bizantyjskiej twierdzy Petra, wizyta 
w winiarni, gdzie wino produkuje się tradycyjną, wpisaną na listę UNESCO metodą, 
odpoczynek na magnetycznych, zdrowotnych, czarnych plażach Ureki, spacer po 
rezerwacie przyrody Kobuleti. 
Dzień 8 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Gori – zwiedzanie muzeum 
biograficznego Józefa Stalina. Przejazd do Mccheta – jedno z najstarszych 
i najpiękniejszych miast Gruzji, położone przy Gruzińskiej Drodze Wojennej, stolica 
regionu Mccheta - Mtianetia.  
Zwiedzanie: sobór katedralny Sweti Cchowelli - siedziba władz Gruzińskiej Cerkwi 
Prawosławnej, monastyr Dżwari, ruiny akropolu Armazisciche, ruiny pałacu (I-II w n.e.)  
królów iberyjskich. Przejazd do hotelu w Tbilisi, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 
Dzień 9     
Śniadanie. Przejazd do centrum Tbilisi, zwiedzanie: Bazylika Anczischati z VI w., 
starożytna twierdza Narikala, Sobór Trójcy Świętej – największa budowla sakralna 
w Gruzji, aleja Szoty Rustawelego – główna arteria miasta. Czas wolny w centrum. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 10     
Śniadanie, wycieczka całodniowa do regionu Kachetia. Zwiedzanie miasteczka 
Signagi – jednego z najpiękniejszych w całej Gruzji. W programie zwiedzania 
m.in. twierdza z XVIII w. z kompleksem murów obronnych, cerkiew św. Stefana, 
cerkiew św. Jerzego. Czas wolny w centrum, degustacja wina. Zwiedzanie monastyru 
w Bodbe z IX w. (przebudowany w XVII w.), z relikwiami św. Niny, siedziba biskupów 
kachijskich. Powrót do hotelu w Tbilisi, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień 11     
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu w Tbilisi. Przejazd autokarem do Kutaisi, spacer 
po starym mieście, zwiedzanie obiektów wpisanych na UNESCO – katedry Bagrati 
oraz monastyru Gelati, czas wolny w centrum, ewent. obiad we własnym zakresie. 
Wieczorem przejazd na lotnisko w Kutaisi, wylot do Katowic ok. godz.22.30.  
Przylot do Katowic ok. godz. 24.00. 

 
 



WYCIECZKI FAKULTATYWNE (dodatkowo płatne): 

• Rejs statkiem wycieczkowym po Morzu Czarnym, ok. 20 euro/os. 

• Park Narodowy Mtirala, ok. 25 euro/os.  
 

Ceny wycieczek zawierają transport oraz opiekę pilota. Nie zawierają opłat za 
ewentualne bilety wstępu oraz przewodników lokalnych – ok. 10 euro. 
 

ŚWIADCZENIA: 

• Przelot na trasie Katowice/Pyrzowice – Kutaisi oraz Kutaisi – Katowice/Pyrzowice, 
1 sztuka bagażu podręcznego (max wymiary 40 x 30 x 20 cm, max 10 kg),  

• 1szt. bagażu rejestrowanego (max 10 kg), 

• Wycieczki autokarowe na miejscu: Kutaisi, Tbilisi, Batumi i okolice Kobuleti,  

• Obsługa pilota/przewodnika,   

• 7 noclegów w hotelu „Pearl of Sea”**** w Kobuleti,   

• Wyżywienie w hotelu „Pearl of the Sea”: 7 śniadań bufetowych i 7 obiadokolacji 
serwowanych (napoje bezalkoholowe do każdej obiadokolacji w cenie!), 

• 3 noclegi w hotelu w Tbilisi z 3 serwowanymi śniadaniami i 3 obiadokolacjami, 

• Lokalna opłata klimatyczna,  

• Ubezpieczenie KL i NNW. 
 

KOSZT WYJAZDU od osoby w zależności od rodzaju pokoju: 
  

3300 zł  – zakwaterowanie w pokoju typu DBL  
(1 łóżko małżeńskie, pokój z widokiem na miasto i góry), 

3400 zł – zakwaterowanie w pokoju typu TWIN 
 (dwa osobne łóżka, pokój z widokiem na basen i miasto), 

3480 zł – zakwaterowanie w pokoju typu TWIN 
 (dwa osobne łóżka, pokój z widokiem na morze), 

3150 zł – pokój trzyosobowy z widokiem na morze (przy zakwaterowaniu 3 osób) 
 

DODATKOWE INFORMACJE:  

• Cena biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obsługi przewodników lokalnych, 
degustacji wina, ewentualnego wynajmu systemów słuchawkowych oraz 
wycieczek fakultatywnych to ok. 40 euro. 

• Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1 200 zł. 

• Koszty lotniczego transportu dodatkowego bagażu rejestrowanego poza 
wymienionymi powyżej, 

• Każdy uczestnik musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, 
Uwaga!! - decyzję dot. wykupienia dodatkowego bagażu rejestrowanego należy podjąć 
do dnia 30.03.2019 r. Jednocześnie należy dokonać opłaty za w/w bagaż.  
 

ZAPISY i PŁATNOŚCI:  
Zapisy wraz z wpłatą zaliczki 1000 zł od uczestnika od ceny podstawowej przy 
zgłoszeniu i zawarciu pisemnej umowy (dane do umowy: imię i nazwisko, data 
urodzenia , adres zamieszkania, PESEL, numer dokumentu tożsamości data jego 
wydania i ważności, numer telefonu). Pozostała kwota według umowy najpóźniej 21 dni 
przed wyjazdem. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni 
roboczych. Zapisy i informacji udziela biuro 32 771 99 74 lub tel. kom. 502 46 38 28. 

 

*możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce i 
podpisaniu umowy w biurze. 

 

konto Santander Bank 12 1910 1048 2518 2100 8123 0001 z dopiskiem „Gruzja”.  


