До Грузії на хвилинку
4 дні – 250 доларів
Тбілісі – Мцхета – Тбілісі
Гарантовані дні заїздів: неділя/п'ятниця.
У вартість входить
Проживання в готелі; обраної категорії, на базі сніданків (ВВ)
Усі трансфери; в аеропорт і назад, за програмою
Супровід гіда, вхідні квитки, екскурсії; Тбілісі, Мцхета
Підйомники в Тбілісі на «Нарікала»;

У вартість не входить
Авіапереліт;
Медична страховка;
Особисті витрати;
Чайові гідам/водіям;

День 1 Ваше місто/Київ – Тбілісі
Прибуття в Тбілісі. Трансфер з аеропорту і розміщення в готелі.
Відпочинок. Вільний день. Ніч у готелі Тбілісі.
День 2 Тбілісі – Мцхета
Сніданок у готелі. Екскурсія по Тбілісі. Далі екскурсія до Мцхети.
Факультативно: відвідування грузинської селянської сім'ї. Дегустація грузинських вин і чачі, господар
розповість історію виноградної культури і виноробства. Також тут на Вас чекають майстер-класи грузинської
кухні (ароматний хліб у тоні і чурчхела) і смачний грузинський обід (30 дол./особа).
Повернення в Тбілісі. Ніч у готелі.
День 3 Тбілісі
Сніданок у готелі. Вільний день. Пропонуємо Вашій увазі факультативні екскурсії:
1. Ананурі – Гудаурі – Казбегі – помилуватися красою грузинських гір.
2. Боржомі – Бакуріані (зможете попити цілющої води з джерела Боржомі).
3. Горі й Уплісцихе – кам'яне місто.
4. Екскурсія у винний регіон Грузії і місто любові Сігнагі, з відвідуванням Бодбе. Ніч у готелі.
День 4 Тбілісі – Ваше місто/Київ
Сніданок у готелі. Вільний час. Трансфер в аеропорт. 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.
Вартість туру. Ціни вказані в номері за 1 людину за весь тур у USD:
4**** стандарт
4****
Неаполь,
економ
3*** стандарт
Брім, Гарнет,
Опініон,
3*** економ Альянс, Асторія,
Асторія,
Грін
Престиж палас,
Toma’s
Копала Ріке,
Проживання
Опініон,
Хотел 27, Епік,
house,
Ріверсайд,
в Тбілісі
Нью
готель GT, Графіка
Дарчі,
Орхідея,
Копала,
Даліда, Ніцца
Авеню
Ведзісі,
Марго
Палас
При дабл
номері
При сингл
номері
При тріпл
номері

4****+ Айвані,
Олд Тифліс,
ЗП палас,
Косте, Олд
Копала,
Блю Копала

4****
премиум и
5*****
Меркурій,
Тифліс палас,
Тбілісі румс,
Холідей інн

250

250

300

350

385

540

300

355

450

520

630

880

230

250

275

330

365

500

Вартість туру на дітей:
При проживанні в номері дабл (1+1):
Діти (0-3) безкоштовно (номер сингл).
Діти (3-9) оплата 60% (номер дабл).
Діти (10 і вище) 100% оплата (номер дабл).

При проживанні в номері тріпл (2+1):
Діти (0-3) безкоштовно (номер дабл).
Діти (3-9) оплата 30% (номер дабл + екстра бед).
Діти (10-11) 50% оплата (номер дабл + екстра бед).
Діти (12 і вище) 100% оплата (номер тріпл).
При проживанні в 4-місному номері (2+2):
Діти (0-3) безкоштовно (номер тріпл), 2 дітей (0-3) 20% оплата (номер тріпл).
Діти (3-9) оплата 30% (номер тріпл + екстра бед), 2 дітей (3-9) оплата 40% (номер тріпл + екстра).
Діти (0-3 та 3-9) 30% оплата (номер тріпл).
Діти (10-11) 50% оплата (тріпл + екстра бед), 2 дітей (10-11) 50% оплата (тріпл + екстра бед).
Діти (12 і вище) 100% оплата (номер 4-місний).
Додаткова інформація, ціни нетто:
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$.

