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Podróż z cyklu Świat Opery i Teatru pod patronatem prasowym tygodnika ANGORA
Wyjazd z udziałem dyrektora teatrów operowych w Polsce Sławomira Pietrasa

PERŁA KAUKAZU

GRUZJA

balet

GORDA Davida Toradze

TEATR OPERY I BALETU W TBILISI
30 listopada - 4 grudnia 2018
Ramowy program imprezy:
30.11.2018 – PIĄTEK
20:30 – spotkanie z pilotem na lotnisku Warszawa - Okęcie, w Hali Odlotów, przy punkcie Informacji w strefie D.
22:30 – wylot do Gruzji liniami PLL LOT. Czas trwania lotu: 3 godz. 35 min.
Przylot do Tbilisi o godz. 5:05 (sobota!). Czas lokalny: + 3 godziny w stosunku do czasu polskiego.
[limit bagażu: główny do 23 kg, podręczny do 8 kg o maksymalnych wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm]

1.12.2018 – SOBOTA
5:05 – przylot do Tbilisi.
Ok. 7:00 – zakwaterowanie w 5* Hotelu Biltmore przy prestiżowej Alei Szota Rustawelego w centrum miasta.
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek.
Po południu autokarowa panorama Tbilisi. W programie największa budowla sakralna Gruzji – Sobór Św. Trójcy,
Most Przyjaźni na rzece Kura, twierdza Narikala oraz spacer po Starym Mieście. W międzyczasie przerwa na
kawę/ zakup pamiątek.
Powrót do hotelu. Czas wolny.
19:00 – balet GORDA w Teatrze Opery i Baletu w Tbilisi.
Powrót do hotelu.

2.12.2018 – NIEDZIELA
Po śniadaniu zwiedzanie Gruzińskiego Muzeum Narodowego, w skład którego wchodzą zbiory prezentujące
dzieje i kulturę Gruzji.
Autokarowa wycieczka do Gori – miasteczka założonego w XII wieku przez jednego z najsławniejszych władców
Gruzji, Dawida IV Budowniczego. Gori jest również znane jako miejsce narodzin Józefa Stalina. Spacer po
miasteczku. Czas wolny na obiad. Osobom zainteresowanym proponujemy krótką wizytę w muzeum Stalina, a
także zwiedzanie wagonu kolejowego w którym dyktator podróżował po całym świecie.
Następnie przejazd do pobliskiej Uplisciche – wykutej w skałach w VII wieku p.n.e., najstarszej gruzińskiej osadzie.
Późnym popołudniem powrót do hotelu w Tbilisi. Czas wolny.
Wieczorem kolacja w tradycyjnej restauracji. W programie gruzińskie tańce ludowe.

3.12.2018 – PONIEDZIAŁEK
Po śniadaniu zwiedzanie Teatru Opery i Baletu, a następnie przejazd do Mcchety – historycznej i religijnej stolicy
Gruzji, której zabytki wpisane są na listę UNESCO. Wizyta w Monastyrze Dżwari oraz katedrze Sweti Cchoweli.
Czas wolny na obiad/ zakup pamiątek.
Kolejnym punktem programu jest położona nad Jeziorem Żinwalskim forteca Ananuri (XVI/XVII wiek), do której
prowadzi malownicza trasa w poprzek Wielkiego Kaukazu tzw. Gruzińska Droga Wojenna – jedyna droga łączącą
Kaukaz Południowy z Kaukazem Północnym.
Wczesnym wieczorem powrót do Tbilisi.

4.12.2018 – WTOREK
Wykwaterowanie z hotelu ok. godziny 4:00. Transfer na lotnisko. Odprawa biletowo – bagażowa.
5:55 – wylot z Tbilisi. Bezpośredni przelot do Polski. Czas trwania lotu: 3 godz. 40 min.
6:45 – przylot na lotnisko Warszawa – Okęcie.

UWAGA! Program turystyczny ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena: 5 950 PLN + 50 EURO
Dopłata do pokoju 1 - osobowego 1 350 PLN

Cena zawiera następujące świadczenia:











przelot liniami PLL LOT na trasie Warszawa – Tbilisi - Warszawa
transfery autokarowe
zakwaterowanie w 5* hotelu Biltmore w centrum Tbilisi; pokoje 2 osobowe z łazienką;
https://www.millenniumhotels.com/
3 śniadania + 1 box śniadaniowy w dniu wylotu (4 grudnia)
kolacja w tradycyjnej gruzińskiej restauracji
bilet na balet GORDA w Teatrze Opery i Baletu w Tbilisi (parter)
program zwiedzania
opieka pilota i przewodnika
program turystyczny wraz z biletami wstępów do zwiedzanych obiektów
polisa PZU: (KL - koszty leczenia z rozszerzeniem na choroby przewlekłe do 80.000 zł, NNW – następstwa
nieszczęśliwych wypadków do 50.000 zł, bagaż do 2.000 zł)

UWAGA! Średnie temperatury dzienne w Gruzji w listopadzie/ grudniu wynoszą ok. 12-14°C.

Katedra Sweti Cchoweli w Mcchecie

Panorama Tbilisi

Twierdza Ananuri
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INFORMACJE I ZAPISY:

REGIONALNA AGENCJA TURYSTYKI „GRAND TOUR”
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 123
tel. 42/ 632-06-47, 42/632-63-79, fax 42/630-31-88
www.grandtour.com.pl
Nr konta: 35 2490 0005 0000 4520 5027 4586

