
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MAGICZNA GRUZJA 

Wycieczka samolotowo-autokarowa 

Zwiedzanie + wypoczynek w Batumi 

Gruzja jest niezwykle atrakcyjnym turystycznie zakątkiem świata. 

Egzotyczna i barwna przyroda, liczne zabytki, prastara kultura oraz 

oryginalny folklor to tylko niektóre z bogatych walorów tego kraju. 

Turyści mogą liczyć na niezwykłą gościnność Gruzinów, którzy 

chętnie wskażą drogę i zaproszą na tradycyjną ucztę - suprę. Wielkim 

atutem Gruzji jest niezwykła różnorodność  krajobrazu  i  kultury. W 

czasie kilkugodzinnej przejażdżki można przemierzyć niemal 

wszystkie strefy klimatyczne. Równie szybko zmieniają się grupy 

etniczne, języki, religie oraz architektura. Nasza wycieczka pozwoli 

zobaczyć   najważniejsze   miejsca   w   Gruzji.   W   trakcie   podróży 

dotrzemy   m.in.   do   jednego   z   najbardziej   znanych   regionów 

winiarskich  Gruzji  -  Kacheti,  zobaczymy   Gruzję  Centralną, w 

tym stolicę kraju Tbilisi, bajeczne widoki gór Kaukazu, 

uzdrawiające   magnetyczne   pisaki   i   odpoczniemy   na   plażach w 

Batumi.    Będziemy    uczestniczyć    w    pokazie    kulinarnym, w 

winobraniu oraz suprze – czyli tradycyjnej gruzińskiej uczcie… 

 

 
Termin: 

14-23.10.2023 

 

 
Bogaty program 

zwiedzania 

+ wypoczynek 

w Batumi 

 

 
Transport: 

autokar Przewozy 

Pasażerskie DANA 

Samolot: 

Rejs liniami PLL 

LOT 

 

 
 

Wyjazd z miast: 

Szczecinek 

Ostrów Wlkp.  

BIURO PODRÓŻY 

SYLVIA 

Sylwia Górna 
ul. Grabowska 82 
63-400 Ostrów 

info@podozesylvia.pl  
FB @podrozesylvia 

       www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 
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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 
Dzień 1. sobota, 14.10.2023 
Wyjazd z poszczególnych miejscowości i transfer na lotnisko Okęcie w Warszawie. Spotkanie z 
pilotem na lotnisku, odprawa biletowo-bagażowa, o godz. 22:25 wylot do Tbilisi. 

 

Dzień 2. niedziela, 15.10.2023,  Tbilisi (Ś,-,K) 

Przylot do Gruzji na lotnisko w Tbilisi o godz. 04:05 AM. Poranny transfer z lotniska do hotelu w 

Tbilisi, poznanie przewodnika, zasłużony odpoczynek po podróży. Późne śniadanie, następnie 

pierwszy dzień gruzińskiej przygody-zwiedzanie jednej z najpiękniejszych, klimatycznych stolic na 

świecie - Tbilisi.. Wjedziemy kolejką linową na twierdzę Narikala, skąd rozpościera się widok na 

stolicę i zejdziemy pieszo do dzielnicy łaźni siarkowych. Następnie zobaczymy synagogę, kawiarniane 

uliczki Chardin, Majdan Gorgasali, katedrę Syoni (gdzie znajduje się relikwia świętej Nino i piękne 

freski), awangardową wieżę zegarową i bazylikę Anchiskhati, najstarszą  cerkiew  miasta.  Po  

aktywnym  dniu,  udamy  się  na  Wieczór  Gruziński  -  powitalną  biesiadę   z profesjonalnym pokazem 

folklorystycznym. Nocleg w hotelu. 

 

Dzień 3.  poniedziałek, 16.10.2023 Tbilisi – Bodbe – Sighnaghi – Napareuli – Tbilisi 
(350km)(Ś,-,K) 

Śniadanie w hotelu. Wyjazd z Tbilisi  do położonego na południowym wschodzie kraju Bodbe. W tej 

miejscowości znajduje się Monastyr św. Jerzego -  kompleks klasztorny we wschodniej Gruzji, położony 

na stromym zboczu w dolinie rzeki Alazani, około 2 km w kierunku południowo-wschodnim od centrum 

miasta Sighnaghi. Następnie wyruszymy do najbardziej winnej części regionu Kakheti. Jest to miejsce, 

które każdy podróżnik musi poczuć. Ponieważ właśnie tam tradycja gruzińskiej gościnności, ciepła i 

biesiad jest najbardziej żywa. Przyjazd do „miasta miłości” Sighnaghi, w którym z XVIII-wiecznych 

murów (przy ładnej pogodzie) rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na Dolinę Alazańską 

oraz pasmo Kaukazu Wielkiego.  Następnie wyruszamy do Napareuli, gdzie odwiedzimy słynną 

winiarnię i będziemy mogli degustować wino, robić Churchkhelę, oraz obserwować pieczenie 

prawdziwego gruzińskiego chleba. Obiadokolacja w Napareuli. Powrót do Tbilisi. Nocleg w hotelu. 
 

 
 
 



Dzień 4. wtorek, 17.10.2023 Tbilisi- Ananuri- Stepantsminda (Kazbegi) – Gudauri (165 
km) (Ś,-,K) 

 
Po śniadaniu-przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną. Droga ta urozmaicona jest widokiem na 

Wrota Kaukazu, czyli Wąwóz Darialski.  Odwiedzimy  Ananuri,  XVII-wieczny kompleks 

architektoniczny, z bajecznym widokiem na lazurowy zbiornik Zhinvali. Dalej przejedziemy przez 

znany kurort narciarski na Kaukazie – Gudauri, gdzie prawie zawsze jest piękna pogoda, a widok gór 

zapiera dech  w  piersiach.  Chwila  postoju  przy  punkcie  widokowym  z  kolorową  sowiecką  mozaiką.  

Przejazd  przez najwyższy   punkt   Gruzińskiej   Drogi   Wojennej   –   Przełęcz   Krzyżową   (2379   

m n.p.m.)   Przyjazd   do Stepantsmindy znanej jako Kazbegi. Stamtąd wjedziemy samochodami 

terenowymi  4x4  do świątyni Świętej Trójcy Gergeti (XIV w.). Cerkiew usytuowana jest na górze                    

o wysokości 2170 m n.p.m., na tle góry Kazbek (5047 m n.p.m.)., co sprawia, że jej widok jest niezwykle 

pocztówkowy. Jeżeli dopisze pogoda, możemy złapać wzrokiem ten bajeczny lodowiec zwany tutaj  

Mkinvarcveri. Kolacja i nocleg w Gudauri. 
 

 

Dzień 5. środa, 18.10.2023 Gudauri – Gori- Uplistsikhe- Tskaltubo (312 km)  (Ś,-,K) 
 

Śniadanie i wykwaterowanie. Dziś czeka nas kolejny dzień gruzińskiej przygody. Będziemy zwiedzać – 

Uplistsikhe (UNESCO), jedno z najważniejszych zabytków Kaukazu. Jest to dawna siedziba 

władców, świątynia Boga Mitry i konkurencja Państwa Urartu. Następnie wizyta w Gori, rodzinnym 

mieście ,,Czerwonego Cara". Znajduje się tam prywatny wagon pancerny i dom, w którym się 

wychował. Następnie przyjazd miejscowości uzdrowiskowej Tskaltubo. Zakwaterowanie w 

hotelu, kolacja, nocleg. 
 



Dzień 6. czwartek, 19.10.2023  Tskaltubo – Jaskinia Prometeusza – Batumi (Ś-,K) 

Śniadanie. Wycieczka do Jaskini Prometeusza – jednej z największych i najpiękniejszych na świecie. Jest 

ona bogata w podziemne rzeki i bajeczne formy skalne. Przyjazd nad wybrzeże Morza Czarnego - Batumi. 

Zwiedzanie Batumi. Miasta, które jest Perłą Morza Czarnego i stolicą Autonomicznej Republiki Adjary. 

Wycieczkę rozpoczniemy od głównych ulic Batumi. Odwiedzimy nowoczesną część miasta z bulwarem 

nadmorskim, Piazzę, statuę Medei, port Batumi, Wieżę Alfabetu, ruchomą rzeźbę Ali i Nino. Zobaczymy 

również katedrę Najświętszej Maryi zbudowaną w 1898 roku przez dwóch braci, później przemienioną 

na cerkiew prawosławną. Kolacja i nocleg w Batumi.  

 

   
 

Dzień 7. piątek, 20.10.2023 Batumi (Ś-,K) 

Śniadanie w hotelu. Czas na wypoczynek. Wieczorem kolacja w tradycyjnej restauracji. 

 

Dzień 8. sobota, 21.10.2023 Batumi -Martvili - Herbaciarnia- Tbilisi (455 km) (Ś-,K) 
Po śniadaniu wyjazd do Martvili. Odwiedzimy dziś wytwórnię herbaty. Nauczymy się jak zbierać herbatę, 
po czym będziemy mieli degustację. Wieczorem przyjazd do Tbilisi. Kolacja w lokalnej restauracji. 
Nocleg w Tbilisi.   

 
 



Dzień 9. niedziela, 22.10.2023  Tbilisi – Mtskheta – Tbilisi (30 km) (Ś-,K) 
 

Śniadanie. Przejazd do  Mtskhety - dawnej stolicy Iberii Kaukaskiej, z jej najważniejszym zabytkiem, 

katedrą Svetitskhoveli (XI w., UNESCO). W katedrze pochowana jest tunika Jezusa oraz wybitni 

władcy Gruzji, na ścianach z kolei widnieją unikalne freski. Sama świątynia owiana jest wieloma 

wspaniałymi legendami. Powrót do Tbilisi. Czas na ostanie zakupy. Kolacja i nocleg w Tbilisi.  

 

 

Dzień 10. poniedziałek, 23.10.2023 Tbilisi – Warszawa (Śniadanie pakiet) 
 

O godz. 2.00 odbiór pakietów śniadaniowych i transfer z hotelu na lotnisko w Tbilisi, odprawa 

biletowo-bagażowa. O godz. 4:55 wylot z Tbilisi. Przylot do Warszawy o godz. 6:40. Transfer do 

poszczególnych miejscowości. Zakończenie świadczeń. 

 
 

 
     14-23.10.2023    Cena: 2690 zł + 670 EUR 
 

transfer z/na lotnisko do Warszawy ze Szczecinka, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego; 

• przelot samolotem PLL LOT w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa z bagażem 
rejestrowanym 23 kg, 

• transfer z/do hotelu w Tbilisi, 

• przejazdy wygodnym autokarem w Gruzji, 

• opiekę pilota, 

• usługi lokalnego przewodnika, 

• 9 noclegów (w tym 2 rozpoczętych dób hotelowych) w hotelach o standardzie lokalnym 4* i 3*: 5 x 
Tbilisi, 1x Gudauri, 1x Tskaltubo, 2x Batumi, 

• 9 śniadań (8 w hotelu, 1 postaci suchego prowiantu- 10-go dnia wycieczki), 

• 8 kolacji, w tym: 1 kolacja z programem folklorystycznym (0,5 LITRA WINA/osoba, napoje bezalkoholowe, 

kawa, herbata), 1 kolacja w winiarni z winem;4 kolacje w lokalnych restauracjach (lampka wina/osoba, 

napoje bezalkoholowe, kawa, herbata), 2 kolacje w hotelu; 

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie: Kolejka linowa w Tbilisi, 

Uplistsikhe, jaskinia Prometeusza, wytwórnia herbaty, 

• warsztaty kulinarne w Napareuli, 

• przejazd 4x4- w Kazbegi (droga asfaltowa), 

• butelka wody mineralnej dziennie dla każdego Uczestnika, 

• zestawy słuchawkowe Tour Guide podczas wycieczki; 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

• ubezpieczenie KL do 40.000 EUR i NNW 4.000 EUR (ubezpieczenie obejmuje następstwa chorób 

 TERMIN:  

CENA ZAWIERA: . 



przewlekłych) T.U. UNIQA 
 

• dodatkowych posiłków nie ujętych w programie i dodatkowych napojów do kolacji, 

• wydatków natury osobistej, 

• zwyczajowych napiwków dla kierowcy gruzińskiego i przewodnika gruzińskiego. 

 

 

• dopłata do pokoju 1-osobowego - 160 EUR 

UWAGA:  COVID- 19 istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 

rezygnacji z imprezy turystycznej chroniące również od nagłej rezygnacji na skutek nagłego 

zachorowania na COVID-19. Cena ubezpieczenia wynosi 2,6 % wartości imprezy turystycznej 

lub 5,6 % z chorobami przewlekłymi. 

Istnieje również możliwość dokupienia ubezpieczenia od przypadku nagłej kwarantanny w 

miejscu pobytu do 1000 EUR (100 EUR/dzień) w cenie 30 zł/osoba. 

• Warunki rezerwacji: w momencie podpisania umowy zaliczka w kwocie 1600 zł od osoby, 

dopłata na 29 dni przed terminem rozpoczęcia wycieczki. 

• kwota podana w EUR  – wpłaty można dokonać przed wycieczką na konto walutowe biura w mBank 

(konto EUR). W przypadku wpłaty na konto biura w złotówkach, kwota w EUR  zostanie przeliczana 

przez kurs sprzedaży EUR w NBP w dzień wpłaty.  

• Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                                              

i o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID – 19.  

• W przypadku, gdy do wjazdu na teren Gruzji lub powrotu do Polski  będzie wymagany test na COVID – 

19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie. 

• Informacje o aktualnych warunkach wjazdu do Gruzji znajdują się na stronie: Gruzja - Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

• Informacje o aktualnych warunkach wjazdu do Polski znajdują się na stronie: Przyjazd do Polski spoza 

strefy Schengen - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

WARTO WIEDZIEĆ:  

DOKUMENTY PODRÓŻY 

. 
Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym. 

Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie ze sobą paszportu, ponieważ większość 

gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako dokument potwierdzający 

tożsamość. 

Radzimy także podczas podróżowania po Gruzji przechowywać dowód osobisty 

i paszport w różnych miejscach. W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy 

powrót z Gruzji do Polski na drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak wyłącznie lot bezpośredni do 

Polski lub z przesiadką na terytorium Unii Europejskiej. 

OFICJALNA NAZWA 

Gruzja, stolica: TBILISI 

 
JĘZYK URZĘDOWY: 

Gruziński. Inne języki: rosyjski, angielski. 

 
Waluta: 

DODATKOWE INFORMACJE: . 

CENA NIE ZAWIERA: . 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja
https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen
https://www.gov.pl/web/koronawirus/przyjazd-do-polski-spoza-strefy-schengen


Lari (GEL), 1 GEL = 100 tetri. Obecnie coraz powszechniej dostępne są bankomaty, w wielu można poza lari 
wypłacić dolary. Walutę wymienia się głównie w kantorach. Praktycznie nie ma możliwości zapłacenia kartą 

kredytową, wyjątek stanowią hotele znanych na całym świecie sieci i supermarkety. 
Można zabrać ze sobą USD lub EURO, wymiana PLN na GEL jest praktycznie niemożliwa. 

Szacunkowe ceny – zbliżone do cen w Polsce. 

 
CZAS: 

GMT +4 h w stosunku do czasu polskiego, czyli jeśli w Polsce jest godz. 17.30 to w Gruzji mamy godz. 20.30. 

 
WIZY: 

Wszyscy obywatele Polski, bez względu na cel przyjazdu, mogą wjechać do Gruzji w ruchu bezwizowym oraz 
pozostać na terytorium Gruzji do 365 dni. W tym okresie muszą opuścić terytorium Gruzji, przy czym kolejny 

wjazd rozpoczyna nowy okres 365 dni w ruchu bezwizowym. Obywatele Polski mogą przekraczać granicę 
zarówno na podstawie paszportu jak i dowodu osobistego. Paszport, ważny co najmniej sześć miesięcy dłużej 

niż deklarowany czas pobytu. 

 
PRZEPISY CELNE: 

Nie ma specjalnych przepisów prawnych dotyczących wwozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie 
odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. 

 
 

BAGAŻ: 
Bagaż rejestrowany: 1 sztuka do 23 kg (suma 3 wymiarów nie może przekroczyć 158 cm). Bagaż podręczny: 1 

sztuka do 8 kg (suma 3 wymiarów nie może przekroczyć 118 cm). Nie można posiadać 1 Walizki 46- 
kilogramowej na dwie osoby! 

 
ZDROWIE: 

WODA – najlepszym źródłem wody pitnej w miastach są wysokiej jakości butelkowane wody mineralne 
i źródlane. W obszarach górskich można bez obawy pić wodę ze źródeł i publicznych ujęć wody, która 

rurociągami jest sprowadzana bezpośrednio z okolicznych gór. 

 
UBEZPIECZENIE 

Wszyscy uczestnicy posiadają na okres podróży polisę ubezpieczeniową AXA UBEZPIECZENIA TUIR S.A. 
pokrywającą koszty leczenia do kwoty 30 000 EUR, polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 

4.000 EUR. Każdy z Uczestników posiada również ubezpieczenie od chorób przewlekłych. 

 
CO ZABRAĆ Z SOBĄ 

 
Odzież: Najlepiej sprawdza się odzież bawełniana. Należy unikać materiałów syntetycznych. Ponieważ 
wieczory mogą być chłodne, warto też zabrać ze sobą ciepły sweter, polar lub kurtkę. Koniecznie należy 

pamiętać o okularach przeciwsłonecznych. Bardzo ważnym elementem ubrania jest też kapelusz 

przeciwsłoneczny lub czapka z daszkiem dla osłony przed słońcem. Proszę zabrać również kurtkę 
przeciwdeszczową/przeciwwietrzną lub parasol. W Batumi przewidziany jest czas na wypoczynek, więc przyda 

się strój kąpielowy i ręcznik. 
W Gruzji obowiązuje zasada skromnego ubioru przy wejściu do kościoła: zakryte ramiona i kolana, zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni. Ponadto kobiety powinny założyć chustkę przed wejściem do kościoła, w niektórych 
miejscach wymagana jest również długa spódnica. Uprzejmie prosimy o zabranie takiej chustki oraz cienkiej, 
lekkiej, długiej do kostek spódnicy lub większej chusty, które będzie można założyć przed wejściem do miejsc 

sakralnych. 

 
Obuwie: Niezbędne będą wygodne buty sportowe typu adidasy lub obuwie trekkingowe z antypoślizgową 
podeszwą. Do Batumi koniecznie należy zabrać ze sobą obuwie ochronne – plaże są żwirowo-kamieniste. 

 
Torby i plecaki: Podczas wyjazdu bardzo przyda się niewielka torebka lub plecak, do której będziemy mogli 

zapakować podręczne drobiazgi – jest to najbardziej komfortowe i praktyczne rozwiązanie podczas 
zwiedzania. 

 
Kosmetyki ochronne: Należy zabrać ze sobą krem do opalania z filtrem, a także preparat do dezynfekcji 

rąk – jest on dostępny w drogeriach i aptekach. 

 



Aparat fotograficzny: Ponieważ nie mamy po drodze supermarketów, radzimy zabrać filmy do aparatu 
fotograficznego lub kartę pamięci do aparatu cyfrowego i dodatkowe baterie. 

 
 

OBYCZAJE 
Gruzja to kraj wielonarodowościowy i zarazem wielowyznaniowy. Najliczniej wyznawaną, a zarazem oficjalną 

religią jest prawosławie (65% ludności to wierni Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej), następnie islam (11%). 
Kolejną dużą grupę stanowią wierni kościoła ormiańskiego (8%) oraz wyznawcy judaizmu. Katolicy to 
zdecydowana mniejszość. W większości cerkwi dostępnych dla turystów od zwiedzających wymaga się 

skromnego ubioru, długiej spódnicy lub spodni, a w sporadycznych przypadkach nakrycia głowy u kobiet 
(chusta). 

Gruzini mają wiele wspólnego z innymi narodowościami śródziemnomorskimi. Powszechnie uznawanymi 
wartościami jest lojalność wobec przyjaciół i rodziny oraz hojność wobec gości. 

Zgodnie z gruzińskim powiedzeniem, ‚gość jest zesłany przez Boga’ (polski odpowiednik ‚gość w dom, Bóg w 
dom’). Goście są zawsze traktowani z hojnością, nawet jeśli gospodarzy tak naprawdę na to nie stać. Goście 

zazwyczaj przynoszą ze sobą symboliczny prezent – na przykład kwiaty lub czekoladę. Najlepszym sposobem 
okazania szacunku gościowi jest ugoszczenie go tzw. ‚keipi’. Keipi to rodzaj przyjęcia, który jest ważną częścią 

gruzińskiej kultury i życia społecznego. W jego trakcie tzw. tamada, czyli rodzaj mistrza ceremonii, wznosi 
kolejne (często poetyckie) toasty, przy których czasem uczestnicy przyjęcia śpiewają. Nikt nie może dotknąć 
kubka z winem, dopóki toast się nie zakończy. Nie wypada wznosić toastu piwem bo Gruzja to stolica wina. 

Gruzini są dumni ze swojej kultury i swojego folkloru. 
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą całować się nawzajem w policzki w miejscach publicznych, ale 

całowanie w usta i obejmowanie nie jest już aprobowane. 
Podawanie rąk przy powitaniu jest powszechne, ale raczej wśród mężczyzn. Powitanie inicjować powinna 

osoba o wyższym statusie społecznym lub kobieta. 
Na terenach wiejskich na porządku dziennym jest pozdrawianie obcych. 

 
ZAKUPY 

Większość urzędów pracuje od 10.00 do 18.00 (z godzinną przerwą między 13.00 a 14.00). Sklepy z reguły 
otwarte są w godz. 10.00-18.00 lub 19.00, sklepy spożywcze od 9.00 do 20.00, a często do 23.00. 

 
KUCHNIA 

Na gruzińskim stole rzadko goszczą zupy, ale za to podaje się mnóstwo przekąsek. Przed głównym daniem 
pojawiają się pyszne sery, np. delikatny sulguni a także długo dojrzewający pleśniowy ser dambali chaczo. 

Przyprawy takie jak kolendra, natka pietruszki czy koper podaje się bez uprzedniego siekania. Wiele potraw 
przyrządza się na bazie bakłażanów – badridżani. Są to zarówno nadziewane bakłażany, jak i duszone z 

warzywami (adżapsandali). Przekąską może też być kurczak na zimno w sosie orzechowym, czyli sacwi. W tej 
części ucztowania podaje się również lobio (przetarta fasola) i najczęściej kojarzony z Gruzją placek serowy – 

chaczapuri (chaczo-ser + puri-chleb). 
Głównym daniem bywa często chinkali. Jest to rodzaj pieroga, który faszeruje się mięsem. Chinkali posiadają 

swój oryginalny kształt, a podawane na gorąco zawierają wewnątrz aromatyczny rosół. 
Mcwadi – szaszłyki posypane przyprawami. Na jesieni przyprawia się je ziarenkami granatów. Kaszi to rodzaj 

gulaszu przyrządzany z flaków. 
 

Gdy uczta zmierza ku końcowi na stole pojawiają się słodkie konfitury, suszone i świeże owoce, np. figi, 
karalioki, arbuzy, melony, mandarynki, winogrona, jabłka, pomarańcze. Nie brakuje też słodyczy. Jedną z 
bardziej oryginalnych słodkości jest churkchela. Przypomina ona długie sople. Są to nawleczone na nitkę 

orzechy laskowe zatopione w cieście, które powstaje z gęstego soku winogron. 

 
ELEKTRYCZNOŚĆ 

Wtyczki elektryczne takie jak w Polsce. 

 
TELEFONY 

Numer kierunkowy do Gruzji: z komórki: +995 ; z tel. stacjonarnego: 00 995, Żeby móc korzystać ze swojego 
telefonu w Gruzji, trzeba przed wyjazdem uaktywnić tzw. roaming (u swojego operatora). Należy przełączyć 
się na ręczny wybór sieci, a następnie wybrać z listy operatora, który ma być pośrednikiem między nami a 

naszym polskim operatorem. Warunkiem jest, aby dany operator miał podpisaną umowę z naszym polskim 
operatorem – można się tego bez problemu dowiedzieć w Polsce. Zasięg jest praktycznie wszędzie, nawet w 

górach. Najpopularniejsze dwie sieci to Geocel i Magti.



 


