Gruzja. Azja na pierwszy raz

Ogólne wskazówki: Gruzja to kraj pięknych gór, pogodnych i otwartych ludzi, wyjątkowej kuchni i wybornego wina. Znajduje się na pograniczu Europy i Azji
– geograficznie bliżej jej do Azji, jednak kulturowo to wciąż kolebka chrześcijańskiej Europy. Sakartwelo (tak nazywają swoją ojczyznę Gruzini) jest krajem
bezpiecznym, w którym można cieszyć się zarówno górskimi wędrówkami jak i plażowaniem, w łagodnym, podzwrotnikowym klimacie.

Sieć komórkowa: GeoCell, kartę sim można odebrać za darmo na lotnisku w Kutaisi.

Rodzaj wyprawy: Intensywne zwiedzanie z plecakiem.

Uwagi praktyczne: Lokalna waluta to Lari [GEL], które dostępna jest w polskich kantorach, warto wziąć także ze sobą trochę dolarów. Jeśli dysponujesz kartą
płatniczą pozwalającą na bezpłatne korzystanie z bankomatów na całym świecie (np. konto mBank) na miejscu bez problemu wypłacisz pieniądze z
bankomatów (np. bank VTB).
Co zabrać ze sobą: Przede wszystkim paszport – ruch jest bezwizowy, ale pamiętaj, że opuszczasz strefę Schengen. W zależności od okresu, w którym lecisz
zabierz ze sobą wygodne, pełne buty do trekkingu, czapkę, krem z wysokim filtrem i ciepły polar. Dla gospodarzy koniecznie przywieź polskie akcenty
(polecam małe butelki polskiej wódki, z uśmiechem przyjęte zostaną także inne drobiazgi kojarzące się z Polską).
Ogólne wskazówki dotyczące lokalnej kuchni: Gruzja to przede wszystkim kuchnia lokalna, więc omijajcie szerokim łukiem amerykańskie fast-foody, czy
włoskie pizzerie. Koniecznie spróbujcie chaczapuri adżarskiego i pierożków chinkali (polecam te z baraniną, ale dostępne są także wegetariańskie). Całość
koniecznie popijcie lokalnym winem (dzban 1,5 litrowego domowego wina kosztuje tu zaledwie 10 zł) lub jeśli macie wystarczające środki słynną
Khvanchkarą. Jeśli nie gustujecie w alkoholu, postawcie na słodkie oranżady, które na miejscu cieszą się dużą popularnością. Kiedy uznacie, że kuchnia
gruzińska już się Wam przejadła, warto spróbować popularnych w Tbilisi smażonych pierożków rosyjskich.

Dzień

Co zwiedzamy Przed południem
(miejscowość)

Po południu

Wieczorem

1

Batumi

Przelot

Trasa Kutaisi-Batumi.
Zakwaterowanie w hostelu.

2

Co i gdzie jemy
Wygłodniały
żołądek
podziękuje za
pyszne chaczapuri
adżarskie, które
dostaniemy w
każdej restauracji.

Batumi

Ogród botaniczny (8 gel) – na miejsce Powrót do
dotrzemy
autobusem
miejskim centrum.
(dokładnych
informacji
udziela
personel informacji turystycznej).
Spacer zajmie kilka godzin.

Zwiedzanie centrum Batumi:
-Promenada
-Plaża
-Pomnik Ali i Nino
-Fontanna z czaczą
-Zabytkowe kamienice w centrum
miasta
-Wieża alfabetu
w Zwiedzanie historycznej części
miasta, cerkwi i meczetów.
Wieczorny przejazd taxi New York
na dworzec. Przejazd do Tbilisi.

3

Tbilisi

Okolice pomnika Matki Gruzji, wjazd Teatr Rustaweli, dawny budynek Mtatsminda (wjazd na górę kolejką
kolejką linową (piękna panorama).
parlamentu, Teatr Marionetek Rezo szynową, na miejscu park rozrywki
Gabriadze,
dzielnica
łaźni z kołem widokowym).
(Abanotubani). Spacer po Starym
Mieście (cerkiew Cminta Sameba).

Kuchnia
gruzińska/rosyjska
w dzielnicy łaźni –
tanio, świeżo i
lokalnie.

4

Stepancminda
(Kazbegi)

Przejazd metrem (0,5 lari w jedną
stronę) na stację Didube, skąd
odjeżdżają marszrutki do Kazbegi (1015 lari w jedną stronę).

Lokalne
dania
kuchni gruzińskiej
z karty restauracji
Racha.

Batumi,

obiad

Wjazd na górę terenową taksówką Pub „Warszawa” w centrum,
(jest dosyć drogo, więc dobrze polecany przez miejscowych.
jechać w cztery osoby), spacer po
okolicy, powrót do Tbilisi.

Warto spróbować
pierożków
Chinkali, polecam
zamówić co
najmniej 5 na
osobę!

5

Tbilisi

Suchy Most – targowisko, na którym Spacer Aleją Rustawelego, przejście Przejazd z okolic Placu Wolności na Kuchnia gruzińska
można dostać wszystko w bardzo przez Most Pokoju, stara dzielnica lotnisko w Kutaisi, powrót do przy Placu
dobrych cenach.
żydowska.
Polski.
Wolności.

