Ваші таємні мрії про Грузію
8 днів – 490 доларів
Тбілісі – Мцхета – Сігнагі – Боржомі – Бакуріані – Телаві – Цинандалі – Кутаїсі – Тбілісі
Гарантовані дати заїзду на весь 2020 рік: кожна п'ятниця і неділя, 100% підтвердження.
У вартість входить
Весь трансфер у період туру; зустріч і проводи в аеропорт під усі авіаперельоти без доплат (тільки в дати туру)
Проживання; в обраному Вами готелі на базі сніданків;
Екскурсії в супроводі гіда; вхідні квитки; Тбілісі, Мцхета,
Сігнагі, Боржомі, Бакуріані
Підйомники на фортецю "Нарікала"; дегустація вина на заводі
в Кахетії
Вечеря в ресторані національної кухні.

У вартість не входить
Авіапереліт;
Особисті витрати;
Чайові гідам і водіям;
Медична страховка;
Доплата за одномісне розміщення.

День 1 Ваше місто/Київ – Тбілісі
Прибуття в місто Тбілісі. Трансфер у готель. Вільний час. Ніч у готелі.
День 2 Тбілісі - Мцхета
Сніданок у готелі. Виїзд на оглядову екскурсію по Тбілісі.
Факультативно: відвідування заводу шампанських вин «Багратіоні 1882», де ознайомимося з історією заводу
і в дегустаційному залі продегустуємо 5 видів ігристого вина під закуску з фруктів, сиру і грузинського хліба
(35 дол./особа). Виїзд до Мцхети.
Факультативне відвідування домашнього винного льоху, де проведемо дегустацію грузинських вин і чачі.
Обід тут же з уроками грузинської національної кухні (додаткова плата на місці 30 дол./особа).
Повернення в Тбілісі. Вільний час. Ніч у готелі.
День 3 Сігнагі - Тбілісі
Сніданок у готелі. Поїздка до Кахетії. По дорозі дегустація на знаменитому кахетинському заводі вин
(Кахетинське традиційне виноробство).
Екскурсія в Сігнагі – місто кохання. Факультативно: відвідування винного погребу в Сігнагі, дегустація різних
сортів вина та грузинської горілки – чачі (20 дол./особа).
Повернення в Тбілісі. Трансфер на вечерю в один із кращих ресторанів Тбілісі. Ніч у готелі.
День 4 Тбілісі
Сніданок у готелі. Вільний день. Пропонуємо Вашій увазі факультативні екскурсії:
1. Горі й Уплісцихе.
2. Ананурі, Гудаурі, Казбегі.
3. Вардзіа, Ахалцихе, Рабат. Ніч у готелі.
День 5 Тбілісі – Боржомі – Бакуріані
Сніданок у готелі. Екскурсія в Боржомі і Бакуріані. Повернення в Тбілісі. Ніч у готелі.
День 6 Тбілісі - Телаві - Цинандалі
Сніданок у готелі. Поїздка на схід Грузії. Прибуття в Телаві.
Відвідування палацу князя Олександра Чавчавадзе в Цинандалі. Проведемо дегустацію 5-ти кращих
кахетинських сортів вин. Відвідування винного дому «Шухманн Вайнс» і дегустація 2-х сортів вина.
Повернення в Тбілісі. Ніч у Тбілісі.
День 7 Кутаїсі
Сніданок у готелі. Факультативно: екскурсія в Кутаїсі + печери "Прометей" і "Сатаплія" (катання на човнах).
Повернення в Тбілісі. Ніч у готелі.
День 8 Тбілісі – Ваше місто/Київ
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт Тбілісі. Повернення в Україну.
Додаткова інформація
Оскільки тур збірний, компанія залишає за собою право міняти місцями екскурсійні дні. При цьому зміст
програми залишається незмінним!
У сезон з 07.06.2020 до 30.10.2020 вечеря буде іноді замінюватися обідом з дегустацією вина/чачі, без
доплат. Групові трансфери в турах включені як подарунок, тому не можуть бути відраховані з вартості.
Групові трансфери здійснюються тільки:
при заїзді в п'ятницю та неділю з 10:00 ранку до 04:00 ранку наступного дня.
при виїзді: з четверга 23:00 до п'ятниці 22:00 і з суботи 23:00 до неділі 22:00.

Ціни вказані за 1 людину в номері за весь тур, у USD
3*** економ Toma’s
Проживання в
house, Дарчи, Даліда,
Тбілісі
Ніцца
При дабл
номері
При сингл
номері
При тріпл
номері

3*** Альянс, Асторія,
Престиж палас, Хотел 27,
Епік, готель GT Графіка

4**** економ
Грін Опініон,
Ведзісі,
Нью Копала,
Марго Палас

4**** Неаполь,
Брім
Гарнет, Асторія,
Копала Ріке Рівер
сайд, Орхідея,
Авеню
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Дод. ніч у Тбілісі в готелі 3* економ: сингл 45$, дабл 60$, тріпл 70$
Дод. ніч у Тбілісі в готелі 3*: сингл 65$, дабл 75$, тріпл 95$
Дод. ніч у Тбілісі в готелях 4* економ: сингл 70$, дабл 80$, тріпл 105$
Дод. ніч у Тбілісі в готелях 4*: сингл 105$, дабл 120$, тріпл 160$
Вартість додаткового трансферу в одну сторону: 1-2 особи – 30$, 3 особи – 40$ мінівен, 4-6 осіб – 45$.

