
Збірний гурман-тур у Грузію 
 
8 днів – 585 доларів 
Гарантовані дати заїзду на весь 2020 рік: кожна п'ятниця та неділя, 100% підтвердження 
Тбілісі – Мцхета – Сігнагі – Боржомі – Бакуріані – Телаві – Цинандалі – Кутаїсі – Цхалтубо –Тбілісі 
 
У вартість входить 

Проживання в готелі; на базі сніданків 
Всі трансфери; зустріч й проводи в аеропорт під всі 
авіаперельоти без доплат (тільки в дати туру) 

Супровід гіда, вхідні квитки, екскурсії; Тбілісі, Мцхета, Сігнагі, 
Боржомі, Бакуріані 
Додаткові послуги. 

У вартість не входить 

Авіапереліт; 
Медична страховка; 
Чайові гідам/водіям; 

Особисті витрати. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Тбілісі 
Прибуття в Тбілісі. Трансфер та розміщення в готелі. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 2 Тбілісі – Мцхета 
Сніданок у готелі. Сіті-тур по Тбілісі. 
Екскурсія у винний льох з дегустацією грузинських вин домашнього виготовлення і чачі + історія виноградної 
культури та виробництва вина в Грузії від господаря - історика і винороба. 
Обід з уроком грузинської національної кухні з приготуванням однієї із грузинських страв. 
Виїзд до Мцхети. Огляд Кафедрального собору "Светіцховелі". Підйом до монастиря "Джварі" (V ст).  
Повернення в Тбілісі. Вечеря в ресторані. Ніч у готелі. 
 
День 3 Тбілісі – Сігнагі (Кахетія) 
Сніданок у готелі. Виїзд до Кахетії. Ви побачите фортецю Сігнагі, що входить в список найбільш відомих і 
великих фортець Грузії. Відвідування винного льоху в Сігнагі, дегустація. 
Обід з традиційними стравами кахетинської кухні. Повернення в Тбілісі. Вільний час. 
Трансфер в один з кращих ресторанів Тбілісі на національну вечерю зі знаменитими грузинськими винами, 
під час вечері - музичний і танцювальний супровід. Ніч у готелі. 
 
День 4 Тбілісі 
Сніданок у готелі. Вільний день. За бажанням за додаткову плату факультативні екскурсії: 
1. Гори та скельне місто Уплісцихе. 
2. Ананурі, Гудаурі, Казбегі. 
3. Монастирський комплекс Давид-Гареджі. 
4. Вардзіа - Ахалціхе - Рабат. 
Ніч у готелі. 
 
День 5 Тбілісі – Боржомі – Бакуріані 
Сніданок у готелі. Екскурсія в Боржомі та Бакуріані. Повернення в Тбілісі.   
Вечеря в ресторані національної кухні, в меню місцеві хінкалі - грузинські пельмені. Ніч у готелі. 
 
День 6 Тбілісі – Кахетія (Телаві –  Цинандалі) 
Сніданок у готелі. Вільний час. Факультативно: винний тур до Кахетії. 
Прибуття до Телаві - адміністративного центру Кахетії. Продегустуємо вина (5-ть кращих кахетинських 
сортів). Відвідування винного дому «Шухманн Вайнс» і дегустація 2 сортів вина.  
Повернення в Тбілісі. Ніч в готелі. 
 
День 7 Тбілісі – Кутаїсі (Цхалтубо) 
Сніданок у готелі. Вільний час. Факультативно: екскурсія в Кутаїсі + печера "Прометея" і заповідник 
"Сатаплі". Ніч у готелі в Тбілісі. 
 
День 8 Тбілісі – Ваше місто/Київ 
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт Тбілісі. Повернення в Україну. 
 
Додаткова інформація 
Додаткові послуги: 
- Підйомник на Нарікала. 
- Одна вечеря в ресторані національної кухні з шоу-програмою і вином. 
- Три національних обіди під час екскурсій по маршруту (без алкогольних напоїв). 
- Дві вечері в національних ресторанах (без алкогольних напоїв). 
- Майстер-клас національної кухні. 
- Дві дегустації вина та чачі за маршрутом. 
 
За бажанням всієї групи, можна замінити екскурсію в Боржомі та Бакуріані - на екскурсію в Горі та Уплісцихе, 
доплата на місці лише за вхідні квитки. 
У сезон з 07.06.20 до 30.10.20 вечеря іноді буде замінюватися обідом з дегустацією вина/чачі, без доплат. 



Групові трансфери в турах включені в подарунок, тому не можуть бути відняті 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 людину, за весь тур у USD: 

ПРОЖИВАННЯ в 
Тбілісі 

3***економ 
Toma's 
house,Дарчіа, 
Даліда,Ніцца 

3 *** стандарт Альянс, 
Асторія, Престиж палас, 
Доесі, Хотів 27, Епік, 
готель GT, Графіка 

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

4 **** Неаполь, Брим, 
Гарнет, Асторія, 
Копала Ріці, Рівер 
сайд, Орхідея, Авеню 

При дабл номері 585 670 705 835 

При сингл номері 775 920 1050 1150 

При тріпл номері 580 660 690 845 

Дод. ніч в Тбілісі в готелі 3* економ: сингл 45$, дабл 60$, тріпл 70$ 
Дод. ніч в Тбілісі в готелі 3* сингл 65$, дабл 75$, тріпл 95$ 
Дод. ніч в Тбілісі в готелях 4* ек.сінгл 70$, дабл 80$, тріпл 105$ 
Дод. ніч в Тбілісі в готелях 4* сингл 105$, дабл 120$, тріпл 160$ 

Вартість дод. трансферу в один бік: 1-3 ос. - 30$, 3 ос. - 40$, мінівен 4-6 ос. - 45$; 
 


