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PROGRAM: 

Poniżej przedstawiamy trasę, po której będą poruszały się nasze samochody. 

Jest to plan, propozycja trasy, którą zamierzamy wykonać. Natomiast proszę miej na uwadze, że ze względów                

pogodowych, społecznych, politycznych lub innych wskazanych przez Krzysztof Grzegorz Serowiec, taka trasa            

może ulec zmianom. W takiej sytuacji zadbamy, aby zmodyfikowany plan był równie atrakcyjny. 

 

1 dzien 28.06.2020 niedziela Odbiór z lotniska, zakupy, wymiana pieniędzy, zakup kart SIM, 
przejazd do Udabno, nocleg 

2 dzien 29.06.2020 poniedziałek Odpoczynek po locie, chętni mogą zwiedzić kompleks David Gareja lub 
umówić się na konny trekking, po południu wyjazd w kierunku Vardzia, 
nocleg nad rzeką 

3 dzien 30.06.2020 wtorek Dojazd po południu do Vardzia, nocleg z pięknym widokiem na 
oświetlone Skalne Miasto 

4 dzien 31.06.2020 środa Zwiedzanie Vardzi, późnym popołudniem wyjazd w kierunku starej 
drogi Achalciche - Batumi, nocleg u podnóża gór, nad rzeką 

5 dzien 01.07.2020 czwartek Dojazd do Batumi (Kobuleti), nocleg na plaży nad Morzem Czarnym 

6 dzien 02.07.2020 piątek Samodzielne zwiedzanie Batumi, miejsca, które warto zobaczyć to 
ogród botaniczny, bulwar, delfinarium, pomnik Ali i Nin, kolejka Argo, 
Wieża Alfabetu, dla chętnych wieczorem - tańczące fontanny. Nocleg w 
tym samym miejscu (plaża nad Morzem Czarnym) 

7 dzien 04.07.2020 sobota Wyjazd w kierunku Anaklii (po drodze możliwość zakupu świeżych ryb, 
które zrobimy wieczorem na ognisku, dojazd, rozbicie obozu - również 
na plaży nad Morzem Czarnym  

8 dzien 05.07.2020 niedziela Całodzienny odpoczynek, możliwość skorzystania z atrakcji w parku 
wodnym w Anaklii 

9 dzien 06.07.2020 poniedziałek Wyjazd w kierunku Tspirani, nocleg na campingu, z którego rano 
wystartujemy na rafting. Dla dzieci (i dorosłych) możliwość skorzystania 
z parku linowego. 

10 dzien 07.07.2020 wtorek Rafting, park linowy, chętni mogą pójść na krótki trekking w góry. 

11 dzien 08.07.2020 środa Wyjazd piękną, widokową i szutrową drogą do Shatili, wioski położonej 
wysoko w górach, w pobliżu granicy z Czeczenią, nocleg pod obronnymi 
wieżami z ok. XII w. 

12 dzien 09.07.2020 czwartek Powrót tą samą drogą do Tbilisi, nocleg w hotelu w stolicy Gruzji. 

13 dzien 10.07.2020 piątek Zwiedzanie stolicy Gruzji, dla chętnych - park wodny lub zoo 

14 dzien 11.07.2020 sobota Odwiezienie na lotnisko osób wylatujących do Polski porannym lotem. 
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