Gruzja – Azja na pierwszy raz
Ogólny opis wyprawy: Wspaniała kultura, bogata tradycja i gościnność wyróżnia mieszkańców, którzy w swoim kraju, pięknym od gór do morza, lubią
biesiadować i raczyć się winem. Tak literatura podróżnicza przedstawia Gruzinów i Gruzję, chociaż sami wolą kiedy ich kraj nazywa się „Sakartwelo”. Piękna
przyroda, przyjazny klimat, fantastyczna kultura, do tego wyśmienita kuchnia i najlepsze wino na świecie. Sam przekonaj się czy każdy znajdzie tam swój
kawałek raju.

Charakter wyprawy: Zwiedzanie z plecakiem.

Budżet wyprawy: około 1200 złotych (wycieczka o zbliżonym programie 3400 złotych - https://tinyurl.com/biuropodr-y).

Miesiące najlepsze na wyprawę:

Mapa trasy wyprawy google :

Maj - Październik
Minimalny czas rezerwacji transportu: trzy miesiące
Minimalny czas rezerwacji noclegów: miesiąc
https://goo.gl/maps/NkzrvZPewFx
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Kutaisi - Batumi

Samolot,
bus

Bilety na samolot i
autobus kupujemy
przez Internet z około 3
miesięcznym
wyprzedzeniem;
Georgian Bus to
przewoźnik, który
zawozi nas
bezpośrednio do
Batumi
Kupno na miejscu;
Bilety dostępne w
punkcie sprzedaży w
centrum Batumi.
Odjazd pociągów tylko
dwa razy dziennie

https://www.skys
canner.pl/ multiwyszukiwark
a lotów

https://tiny
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Bilety na samolot i
autobus kupujemy
przez Internet z około 3
miesięcznym
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Georgian Bus to
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zawozi nas
bezpośrednio do Kutaisi

http://www.geor
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