Informacje podróży do Gruzji
1/ Podróż
Zbiórka z 17/18 maja , między godz.1.00 – 2.00 przy krytym basenie na Kosciuszki
Podam dokładny czas krótko przed wyjazdem oraz miejsca w autobusie.
Autokar zawiezie na lotnisko we Wrocławiu. Koszt 70 zł/os w obie strony.
Na lotnisku zbiórka o 4.25, będzie oczekiwał pilot wycieczki i z nami poleci do Gruzji.
Lot W6 1893 Wrocław – Kutaisi 18.05.2019 sobota
Wylot o 6.25, lądujemy o 11.55 czasu miejscowego (przesuwamy zegarki o 2 godz)
W Gruzji w dzień przylotu mamy obiad, ale do tego czasu trzeba mieć ze sobą jakieś kanapki.
Przylot do Wrocławia 25.05.2019 sobota o 14.00. Autokar będzie na nas czekał i przywiezie na
miejscr zbiórki, przy krytym basenie ok 19-tej.
2/ Dokumenty.
Na odprawie można mieć dowód osobisty lub paszport.
Do 15 kwietnia należy podać osobiście lub pocztą e-meilową do kierownika grupy (Nowaczyk
Maria – e-mail : maria-krystyna.nowaczyk@wp.pl) następujące dane zgodne z dokumentem
tożsamości:
a/ imiona, nazwiska ( wszystkie ujęte w dokumencie imiona, ewent. dwuczłonowe nazwisko)
b/ datę urodzenia i pesel
c/ rodzaj dokumentu (dow.osob lub paszport)
d/ numer dokumentu
e/ data wydania
f/ data ważności
Na podany powyżej dokument należy przekraczać granicę.
Dobrze mieć oba dokumenty ze sobą ( w razie zgubienia, kradzieży) i w różnych miejscach.
3/. Ubezpieczenie.
Ubezpieczycielem jest TUiR Allianz Polska . Każdy uczestnik jest objęty ubezpieczeniem KL do
1000.000 PLN i NNW do 10000 PLN. Ubezpieczenie to nie obejmuje tzw. chorób przewlekłych
typu nadcisnienie, cukrzyca, choroby serca itp. Można doubezpieczyć się dodatkowo - koszt 130 zł.
Osoby wyrażające chęć takiego ubezpieczenia proszę o jak najszybsze potwierdzenie telef.
662-398-215 ( może być SMS) i o tę kwotę zwiększyć przelew kolejnej raty.
4/ Bagaż .
1 Bagaż wykupiony dla grupy bez opłat) to:
Mały bagaż podręczny 40 x 30 x 20 cm, musi być umieszczony na pokładzie pod
poprzedzającym fotelem, ( najlepiej plecak, z którym będzie się zwiedzać)
(mała nerka na dokumenty może być tolerowana, ale torebki nie zawsze) W podręcznym bagażu
pieniądze, dokumenty, leki,odzież na przebranie, mały parasol, kosmetyki, kanapka) + Bagaż
rejestrowany ( do luku) maks. 149 x 119 x 171 cm ale o wadze max. 10 kg. Wymiar nie ważny,
tylko waga.
2. Jeśli ktoś chce zabrać bagaż cięższy niż 10 kg, wycena dopłaty będzie podana przez Biuro
Wilda-Travel ok. 5.04.2019. Zgłosić można wcześniej u kierownika wycieczki.
3.
Nie pakować bagażu dwóch osób do jednej walizki ,torby.
4.
Płyny w bagażu podręcznym (woda, kosmetyki, leki)muszą być w pojemniku nie większym
niz 100 ml
Wszystkie płyny powinny znajdować się w jednej, przejrzystej, zamykanej torebce plastikowej o
wymiarach 20x 20 cm, o łącznej pojemności do 1 litra
Podobnie leki niezbędne podczas podróży należy mieć w bagażu podręcznym w plastikowej torebce
j.w. Dobrze mieć przy sobie receptę leków stałych lub poświadczenie lekarskie o zażywanych
lekach. Obie plastikowe torby należy oddzielnie przedstawic podczas kontroli bezpieczeństwa .
5.
Ponieważ zdarza się, że bagaż w podróży zaginie i dotrze po 1-3 dni ( były takie przypadki,
ale bagaż zawsze dotarł),zaleca się na wszelki wypadek mieć w podręcznym bagażu leki w zapasie
na 2-3 dni, jakąś bluzkę i bieliznę na 2 dni. Pamiętać, by w podręcznym bagażu nie było
pilniczków, nożyczek, noży, napojów w większych butelkach. Wino zakupione w Gruzji tylko w
bagażu głównym, ale nie przekroczyć tych warunkowych 10 kg. Chyba, że ktoś opłacił nadany
większy bagaż.

4/ Waluta
Walutą w Gruzji jest lari (GEL), która dzieli się na 100 tetri. W obiegu znajdują monety o
nominałach: 1,2,5,10,20,50 tetri oraz 1 i 2 lari oraz banknoty : 1,2,5,10,20,50,100 i 200 lari.
Lari jest walutą, którą można wymienić na miejscu za euro, dolary lub ruble.

1 GEL – lari to 1,90 zł

(w załączniku przykładowe ceny)

Bankomaty w największych miastach ( Tbilisi, Batumi, Kutaisi) są dostępne bez problmu Płatność
kartą w dużych placówkach handlowych, szczegółowo poinformuje pilot.
Najdrożej w Tbilisi,Batumi i przy monastyrze w Kazbegi.
Koszt biletów wstępu do obiektów, przewodników miejscowych itp w kwocie 150 eur jest płatny
obligatoryjnie pilotowi bądź na lotnisku, bądź w autokarze po wylądowaniu.
5/ W Gruzji
1. Pogoda i ubrania
W maju jest ciepło, ale pogoda trudna do przewidzenia. Kraj mały, górzysty, pogoda może nagle
się zmienić, jak to w górach. Zabrać odzież lekką, ale i sweter, polar, kurtkę cienką i nakrycie
głowy (od wiatru i słońca-czapka, kapelusik). Okulary słoneczne!!!
Jedynie przy zwiedzaniu Kazbegi moze wiać i być chłodno na najwyższym punkcie trasy, na
tarasie widokowym. W miastach zdecydowanie pogoda jak i u nas w maju. Buty wygodne, ale nie
ciężkie, najlepiej typu adidasy oraz sandały.
Uwaga! Do obiektów sakralnych długie spodnie, jak spódnica to za kolana, przykryte ramiona i
włosy(kobiety). Można wypożyczyć nakrycie, ale dobrze mieć swoją chustę
W plecaku zawsze mieć cienki skafander( kurtkę), mały parasol , wodę i przekąskę.
2.Wyżywienie
Mamy 7 śniadań i 7 obiadokolacji. Najczęściej do kolacji podają wino. W pokojach nie ma
dzbanków do wody, można zalać herbatę czy kawę w recepcji, są chętni i usłużni, można zabrać
mały garnek elektr. Ale nie wolno używać grzałek.
Można na straganach zakupić: bardzo dobre chlebki, chachapuri – placek z serem
chinkali – pierozki z różnym nadzieniem,kartoszkę -tanią bułkę z farszem
ciurćchela- długie sople z orzechów włoskich w soku winogronowym
tanie arbuzy i melony, owoce. Wina i czacza.
Jedzenie w Gruzji jest syte, raczej tłuste, duże porcje. Na biesiadach stoły bogato zastawione
3. Zakwaterowanie.
Zakwaterowanie w hotelach, w pokojach 2-osobowych z łazienkami. Są ręczniki; suszarka do
włosów nie w kazdym hotelu, często jest mozliwość wypozyczenia w recepcji.
3 noclegi w Tbilisi,
1 x w rejonie Kachetii
2 noclegi w Batumi lub okolicy
1 nocleg w Kutaisi ( okolicy)
4. Zwiedzanie.
Na zwiedzanie Gruzji wszyscy razem jeżdzimy autobusem z naszym pilotem + przewodnik
miejscowy.
Realizacja programu będzie uwzględniać warunki pogodowe, cały program będzie zrealizowany,
ale mogą być przesunięcia między dniami.
Pilot będzie udzielał informacji o warunkach klimatycznych przed każdą wycieczką, wymogach
okryć w świątyniach, muzeach itp, podpowie jakie upominki i gdzie kupić, wskaże miejsca
kantorów i aktualnych kursach walut. Należy z wszelkimi problemami zwracać się do naszego
pilota.
Zapytania przed wyjazdem kierować osobiście, telefonicznie lub e-meilem do kierownika grupy (
tel. 662 398 215).
opracowała Maria Nowaczyk
(na podstawie informacji udzielonych przez właściciela Biura Wilda Travel w czasie spotkania z
uczestnikami wycieczki w dn.5.2.2019)

