5-денний авторський авіатур ГРУЗІЯ
Міні-група – 18 осіб!
Тбілісі — Мцхета — Горі — Уплісцихе — Бодбе — Сигнагі — Алазанська долина
— Кварелі— Тбілісі
Детальна програма поїздки:
03 травня – понеділок
08:35 – виліт з Києва (аеропорт Бориспіль)
9 кг ручної поклажі включено
12:15 – прибуття до ТБІЛІСІ.
Трансфер аеропорт – готель.
Поселення до готелю*** у центрі міста (р-н Авлабарі,
двомісні номери) на 5 днів / 4 ночі.
Пішохідна екскурсія по Старому місту. Побачимо
«падаючу вежу» відомого лялькового театру Резо Габріадзе, відвідаємо Кафедральний собор Сіоні,
де зберігається одна з християнських святинь, зайдемо в один з найстаріших Караван-сараїв і
піднімемося по канатній дорозі до фортеці Нарікала, звідки з висоти пташиного польоту
відкривається чудова панорама міста. А завершимо екскурсію біля сірчаних лазень.

04 травня – вівторок
Сніданок
10:00 – МЦХЕТА - стародавня столиця Грузії, занесена до
переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглося
безліч історичних і релігійних пам'яток. Таку кількість
раритетів, як у Мцхеті, не зустрінеш у жодному іншому
місці Грузії, та й, напевно, на всьому Кавказі. Поїздка у це
місце схожа на подорож у часі. Мцхета залишилася
духовним серцем країни. Ми відвідаємо монастир Джварі і Кафедральний собор Светіцховелі.
Повернення у готель.
05 травня – середа
Сніданок
Вільний день (якщо регуляції не зміняться, то у цей день
необхідно зробити PCR-тест, 25€)
Факультативно (40€) – денна екскурсія ГОРІ-УПЛІСЦИХЕ
(включено: транспорт, послуги гіда, вхідні квитки та обід)
ГОРІ - одне з найстаріших міст Грузії. Головною визначною
пам'яткою і давнім символом міста є Горісцихе - середньовічна оборонна фортеця. У цьому місті
народився і жив Йосип Сталін, тут же знаходиться його будинок-музей.
УПЛІСЦИХЕ. Назва цього скельного міста, що виникло на
лівому березі Кури на зламі 2-го і 1-го тисячоліття до
нашої ери, перекладається як «Божа фортеця». Воно
пережило безліч підйомів і спадів і лише у XIX столітті
було залишено мешканцями назавжди.
Повернення у готель.

06 травня – четвер
Сніданок
Екскурсія на схід Грузії – у регіон Кахеті. Сьогодні
побачимо монастир БОДБЕ і місто кохання СИГНАГІ. З
його середньовічних міських стін відкривається
приголомшлива панорама знаменитої АЛАЗАНСЬКОЇ
ДОЛИНИ.
Обід в грузинському ресторані (у вартості туру).
Кахеті вважається колискою виноробства. По дорозі до
одного з винних заводів регіону ми взнаємо все про цей «напій богів», а прибувши на місце –
обов’язково продегустуємо!
Повернення у готель.

07 травня – п‘ятниця
Сніданок
10:30 – трансфер в аеропорт
15:10 – прибуття до Києва.
Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 300 євро. Включає:
✓ усі трансфери
✓ екскурсії з місцевим ліцензованим гідом
✓ готель*** зі сніданками (розміщення у
2-місних номерах)
✓ туристичні податки у готелі (city-tax)
✓ обід у грузинському ресторані в Кахеті
✓ винна дегустація

Додатково:
➢ авіапереліт від 140€
➢ 10€ - Covid -19 страхування (15€ туристам від 60 років)

