W zaproponowanym przez Paostwa terminie wrześniowym i miejscu wylotu ceny
najkorzystniejszych połączeo do Gruzji przedstawiają się następująco. Propozycje lotów:




Katowice-Kutaisi: 10-18 września (koszt 428zł)
Warszawa-Kutaisi: 16-23 września (koszt 540zł)
Warszawa-Kutaisi: 23-30 września (koszt 580 zł)

[podkreślenia to linki, które nie są aktywne jednak w przykladowym planie podróży]
Nieco taosze połączenia są np. w terminie październikowym.



Katowice-Kutaisi: 15-23 października (koszt 345 zł)
Katowice-Kutaisi: 18-28 października (koszt 340 zł)

W przypadku wyboru opcji październikowej koniecznie proszę mied na uwadze, że
temperatury mogą byd o kilka, kilkanaście stopni niższe niż te podane dla września.
Nieco „urwad” z ceny można kupując od razu przy zakupie kartę członkostwa WDC.
W zależności od połączenia lotniczego jakie Paostwo wybiorą, prosimy zwrócid szczególną
uwagę na plan dnia pierwszego i ostatniego. A dokładniej, aby dopasowad jego przebieg do
godzin lądowania i startu samolotu.

Stolica: Tbilisi
Ustrój: demokracja
Używany język: rosyjski, gruzioski
Ludnośd: 3,7 milionów mieszkaoców: 87% Gruzinów, 6% Azerów, 4,5% Ormian, 2%
Abchazów, 0,4% Osetyjczyków, 0.7% Rosjan
Walnut:
GEL= Lari
1 GEL= 1,58 PLN
1 GEL= $ 0,4
Możliwośd wymiany walu: W Polsce raczej nie jest możliwe kupno Lari (GEL). Zalecamy
zabrad ze sobą dolary i wymienid na miejscu. Na lotnisku w kantorze lub u cinkciarzy (często
taksówkarzy). Proszę zwrócid uwagę na posiadanie nowych dolarów (tzw. „Duże głowy”),
gdyż stare coraz mniej chętnie są w Gruzji wymieniane.

Wiza - nie jest wymagana. Ponadto pomimo, że Gruzja nie należy do UE mieszkaocy strefy
Schengen mogą odwiedzid kraj BEZ paszportu - wystarcz dowód osobisty.
Karta SIM- dostępna na lotnisku. Istnieją 2 stoiska, które otwierane są w czasie przylotów.
Wszystkie niezbędne procedury potrzebne do aktywacji konta wykonane zostaną przez
pracowników na stoisku.
Dodatkowo w razie zainteresowania na lotnisku można kupid butle gazową do kuchenki.
Szczepienia - dodatkowe nie są wymagane. Zalecane standardowe jak w przypadku każdej
podróży m.in. WZW A, dur brzuszny.
Gniazdka i napięcie: typ: jak w Polsce, napięcie: 230 V
Pogoda w danym okresie: proszę pamiętad, że Gruzja podzielona jest na wiele stref
mikroklimatycznych. Są zarówno ciepłe i wilgotne regiony jak Adżaria położona nad Morze
Czarnym, suche regiony wschodniej Gruzji, jak również wysokie góry na północy.
Pogoda dla Tbilisi w okresie wyjazdu:









Wysokośd: 380-770 m n.p.m.
Temperatura w ciągu dnia: 22-28 st C
Temperatura w nocy: 12-17 sc C
Szansa opadów w ciągu dnia: do 15%,
Średnie opady w ciągu miesiąca 20mm,
Długośd nocy i długośd dnia: 12h i 12h
Wschód słooca ~6:00, zachód ~18:00
Średnia zachmurzenie 10-30%,

W pozostałych odwiedzanych miejscach pogoda będzie bardzo podobna. Jedynie na
zachodzie kraju (np. Batumi) szansa na opady wzrasta do 30% w ciągu dnia.
Ukształtowanie terenu: Gruzja jest krajem w 65% pokrytym górami. Na północy rozciąga się
Wielki Kaukaz z najwyższym szczytem Szchara liczącym 5193 m n.p.m., zaś na południu
znacznie mniejszy Mały Kaukaz, którego najwyższy szczyt Mepisckaro mierzy 2850 n n.p.n.
Obszary nizinne rozciągają się zaś wzdłuż Morza Czarnego, wcinając się w głąb lądu aż po
prowincję Imeretia, której stolicą jest Kutaisi, a także na wschodzie kraju przy granicy z
Armenią i Azerbejdżanem.
Bezpieczeństwo: Gruzja jest aktualnie bezpiecznym krajem do podróżowania. Poza
północnymi regionami nieznajdujacymi się pod kątrolą gruzioską (Anchazja i Osetia
Południowa) można przemieszczad się po kraju bez wiekszych obaw o własne
bezpieczeostwo.

Przylot. Transport do centrum Kutaisi za pomocą marszrutki lub taxówki. Marszrutki
odjeżdżają średnio co 20-30 minut i kosztują nie więcej niż 3 lari. Taxi to koszt max 20 lari (w
razie czego należy się targowad), jednak zdecydowanie polecamy marszrutkę, gdyż dojeżdża
ona bezpośrednio do dworca autobusowego i kolejowego (tutaj) przy McDonalds, gdzie od
razu można przesiąśd się w stronę Batumi. W okolicy można zjeśd też coś szybkiego i
niedrogiego, jednak wybór nie jest większy. Polecamy wytrzymad do Batumi! 
Istnieje także możliwośd dojechania bezpośrednio z lotniska do Batumi busami firmy
Georgian bus, których stanowisko jest także na lotnisku. Koszt: 16 lari.
Do Batumi dojechad można także marszrutką bezpośrednio z miejsca, gdzie wyrzuci nas
marszrutka z lotniska. Koszt 10-15 lari. Odjeżdżają średnio co 1.3 godziny w ciągu dnia.
Czas przejazdu Georgian Bus lub Marszrutką wynosi nie więcej niż 2,5 godziny.
Nocleg w Batumi:
Z tanich opcji noclegowych polecamy wybrad jeden z dobrze zlokalizowanych guest housów:



Elefhteria Guest House (~50zł/noc/2os)
Giorgi Guesthouse Lermontov (~65zł/noc/2os)

Z nieco droższych i bardziej komfortowych polecamy hotele:



Sweet Batumi (160zł/noc/2os)
Hello Batumi Apartment (155zł/noc/2os)

Po zostawieniu rzeczy w miejscu noclegowym polecamy krótki spacer przez centrum miasta.
Na kolację polecamy udad się do jednej z restauracji. Na przykład Sazandari, przy ulicy
Gorgiladze 78, gdzie można spróbowad win gruzioskich i tradycyjnych adżarskich dao jak
chodby adżarskiego chaczapuri. Dobrą opcją jest też wybranie się na targ rybny, gdzie można
kupid świeżą rybę, a w knajpie obok (popytajcie ludzie na targu) można taką rybę sobie
usmażyd za kilka lari.
Na promenadzie znajduje się także fontanna, z której leci chacha, czyli gruzinski bimber.
Codziennie o 19. Bądźcie punktualnie!

Tbilisi - Gori
Wiele busów jeździ z Tbilisi spod sklepu Didube (tutaj, dopytaj miejscowych) do rynku w
Gori. Niedaleko rynku W Gori znajduje się muzeum Józefa Stalina. Obok muzeum dodatkowo
płatna atrakcja- wagon którym był przewożony. Koszt to 10 Gel muzeum +5 GEL wagon.
Z Gori bardzo mocno polecamy wybrad się do skalneog miasta Uplistsikhe. Powstanie miasta
szacuje się na V wiek p.n.e aż do średniowiecza. Jest to tym samym jedna z najstarszych
osad miejskich w Gruzji. Dojechad do skalnego miasta najlepiej busem lub taxówką. Bus
kosztuje 1 GEL w jedną stronę. Można tam dotrzed również pociągiem odjeżdżającym z Gori
w okolicach godz. 10:00.
Koszt biletu wstępu 3 GEL.
Po zwiedzeniu skalnego miasta udajemy się pociągiem lub marszrutką bezpośrednio do
Mcchety. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie marsz rutek, to należy wrocid do Gori, skąd o
godz. 15:54 jedzie pociąg do Mcchety.
Mccheta jest kolebką gruzińskiego chrześcijaństwa. W miejscowości tej znajdującej się u
ujścia rzeki Argavi do Kury znajduje się przepiękna katedra. Tam doszło do chrztu króla
Miriana III prze św Nino. Kompleks „Svetiskoveli catthedral” znajduje się na liście UNESCO.
Niedaleko miasta a wzgórzu znajduje XI-wieczny kompleks klasztorny Sveti Cchowel. Również
warty zobaczenia jeśli czas pozwoli.
Obiado-kolację najlepiej zjeśd w restauracji Salobe. Serwują dobrą i niedrogą gruzioską
kuchnię. Ceny są znacznie niższe niż w Tbilisi, więc sugerujemy kosztowad do woli! 
Powrót do Tbilisi możliwy Marszrutką. Marszrutki odjeżdżają z głównej drogi (łatwo
zauważyd), jednak polecamy upewnid się przed zwiedzaniem skąd dokładnie odjeżdżają i o
której ostatnia. Zdecydowanie lepiej zostad tutaj do kooca dnia, a na Tbilisi przyjdzie czas
jutro. Koszt marszrutki 1 Lari. Wysiadamy na stacji Dibude. Taxi około 20 Lari.
W Tbilisi planowane 2 noce:
Z tanich opcji noclegowych polecamy wybrad jeden z dobrze zlokalizowanych guest housów:



Hostel Freestyle – 24zł za noc/za osobę w pokoju wieloosobowym
TiflisLux Boutique Guest House – pokój 2os od 54zł/noc

Z nieco droższych i bardziej komfortowych polecamy hotele:



Hotel Orion 178zł 2os/noc. Świetny widok z tarasu
Apartment Isabela 110zł 2os/noc.

