
Яскраві фарби грузинських просторів 
 

08.03-13.03; 22.03-27.03; 12.04-17.04; 26.04-01.05; 03.05-08.05; 24.05-29.05; 07.06-12.06; 21.06-26.06; 12.07-

17.07; 26.07-31.07; 09.08-14.08; 23.08-28.08; 13.09-18.09; 20.09-25.09; 04.10-09.10; 18.10-23.10; 01.11-06.11; 

15.11-20.11 

6 днів – 440 доларів 
 
Тбілісі – Мцхета – Батумі – Гірська Аджарія – Тбілісі 
 
У вартість входить 
Всі трансфери; 
Проживання в готелях; 3-4* на базі сніданків 
Екскурсії в супроводі гіда, вхідні квитки; 
Додаткові послуги. 

У вартість не входить 
Міжнародний переліт; 
Медична страховка; 
Особисті витрати; 
Доплата за одномісне розміщення. 

 
День 1 Ваше місто / Київ – Тбілісі 
Прибуття в Тбілісі. Трансфер і заселення в готель. Вільний час. 
 
День 2 Тбілісі – Мцхета 
Сніданок. Знайомство з романтичним Тбілісі. Екскурсія в Мцхету. Факультативно: у Мцхета ми відвідаємо 
грузинську селянську родину, яка пригостить Вас кращими грузинськими стравами за обідом. 
 
День 3 Тбілісі – Батумі 
Сніданок. Трансфер на залізничний вокзал Тбілісі. Переїзд на комфортабельному швидкісному поїзді Тбілісі 
– Батумі. Прибуття в Батумі. Трансфер з вокзалу до готелю, заселення в готель.  
Пішохідна екскурсія по Батумі (2-3 години). *Вечірня екскурсія по Батумі. Трансфер на вечерю в один з 
найкращих ресторанів Батумі. 
 
День 4 Батумі 
Сніданок. Вільний час. Пропонуємо Вашій увазі факультативні екскурсії: 
1. Екскурсія в Кутаїсі з відвідуванням печер: Сатаплія або Прометей. 
2. Екскурсія в Кутаїсі + Каньйон «Мартвілі». 
3. Екскурсія в Трабзон (перетин кордону Туреччини + шопінг). 
 
День 5 Батумі – Гірська Аджарія 
Сніданок. Виїзна екскурсія до гірської Аджарії (3 години).  
Факультативно: після екскурсії на Вас чекає неймовірно смачний обід у горах у національному ресторані 
Ninias bagi. Тут же у Вас відбудеться дегустація аджарського вина і чачі. 
 
День 6 Батумі – Ваше місто / Київ 
Сніданок у готелі (breakfast box). Трансфер на залізничний вокзал Батумі. Переїзд Батумі – Тбілісі на поїзді. 
Прибуття в Тбілісі. Трансфер в аеропорт Тбілісі. 
 
Додаткова інформація 
 
Додаткові послуги, що входять у вартість: 
Підйомники на «Нарікала»; 
Квитки на потяг Тбілісі – Батумі – Тбілісі; 
Вечеря в ресторані в Батумі. 
 
За Вашим бажанням організовуємо груповий чи індивідуальний трансфер в аеропорт Кутаїсі або 
перераховуємо програму і здійснюємо трансфер в аеропорт Батумі. 
*УВАГА: Екскурсія по вечірньому Батумі можлива тільки за сприятливих погодних умов. 
 
Цей тур збірний, компанія несе за собою право міняти місцями екскурсійні дні. При цьому зміст програми 
залишається незмінним! 
Групові трансфери в турах включені у подарунок і не можуть бути відняті з вартості. 

Групові трансфери здійснюються тільки: 

- при заїзді у неділю з 10:00 ранку до 04:00 ранку наступного дня (понеділка). 

- при виїзді: у четвер з 23:00 до 22:00 наступного дня (п'ятниці). 

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

 


