
Wycieczka do Gruzji dodatkowe informacje 

 przesłane przez organizatora 14.02.2020 r.: 
 

1. Dopłata do całości kosztów wycieczki (2759 zł. minus 500 zł zaliczki) najpóźniej do 

31.08.2020 na konto organizatora: Alior Bank S.A. O/ Gorzów Wlkp. 05 2490 0005 0000 

4510 6820 5028 

2. Do 15.08.2020 proszę o wysłanie ostatecznej listy uczestników wycieczki zawierającej 

następujące dane:- imię i nazwisko,- data urodzenia, 

- obywatelstwo, numer, seria, data ważności i kraj wydania paszportu lub dowodu 

tożsamości. Dane przesyłamy do Mariusza Kępiszaka tel.603397818 

 

Dokumentami uprawiającymi do bezwizowego wjazdu, pobytu oraz wyjazdu jest paszport lub 

dowód osobisty ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. 

Imiona i nazwiska na liście musza być zgodne z dowodem osobistym / paszportem (podanie 

drugiego imienia do rezerwacji nie jest konieczne).Wszelkie zmiany (nawet tzw. literówki) 

zgłoszone po 15.08.2020 będą wiązały się z koniecznością uiszczenia opłat za zmianę (jest 

ona naliczana indywidualnie przez linie lotnicze). 

 

3. Do 15.08.2020 proszę o wysłanie listy meldunkowej (kto z kim w pokoju). 

 

Mamy zarezerwowane następujące pokoje: 

- 18 pokoi 2 osobowych= 34 osoby 

- 2 pokoje 3 osobowe = 6 osób 

 

Razem: 40 osób 

 

Możliwa jest dopłata do pokoju 1 osobowego – 655 zł. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. ROZKŁAD LOTU: 

11.10.2020 Poznań - Kutaisi 08:55 - 14:25  

18.10.2020 Kutaisi - Poznań 06:35 - 08:25  

2. RÓŻNICE CZASOWE: 

Po przyjeździe do Gruzji należy przesunąć wskazówki o 2 godziny do przodu względem 

czasu polskiego. 

3. CZAS LOTU: 

 Polska - Gruzja - ok. 3h 30 min. 

4. Linie lotnicze: Wizzair 

 

5. ELEKTRYCZNOŚĆ: 



Wtyczki elektryczne i napięcie są takie jak w Polsce - 220V / 50 Hz. 

6. WALUTA: 

 W Gruzji obowiązującą walutą jest lari.  

1 lari = ok. 1,40 PLN, 1 lari (GEL) = 100 tetri. Obecnie coraz powszechniej dostępne są 

bankomaty w dużych miastach, jednak można z nich korzystać, używając tylko gruzińskich 

kart. Istnieje możliwość zapłacenia kartą kredytową m.in. w hotelach znanych na całym 

świecie sieci i supermarketach. Nie ma możliwości wymiany polskiej waluty na gruzińskie 

lari (GEL), w kantorach najczęściej wymieniane waluty to euro i dolar. 

7. PRZYKŁADOWE CENY: 

 Mała butelka wody: 0,5 lari, duży lokalny chleb: od 1 lari, tani obiad: od 4 lari do ok 10 lari, 

lody: od 0,5 lari, baton czekoladowy: od 0,5 lari. 

8. INFRASTRUKTURA: 

Ze względu na słaby stan gruzińskiej infrastruktury drogowej na trasie przewidziane są 

dłuższe przejazdy. Należy pamiętać, że Gruzja to piękny kraj, co oprócz wspaniałych wrażeń 

wiąże się z pewnymi uciążliwościami podróży. Dla Państwa komfortu staramy się bardzo, 

aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniżej ogólnie przyjętej normy hoteli 3*. W 

szczególnych przypadkach podane miejsca zakwaterowania mogą ulec zmianie w zależności 

od dostępności miejsc noclegowych. Wiele atrakcji wymaga podejść po kamienistych drogach 

pod górę, dlatego prosimy o zabranie wygodnego obuwia z twardą podeszwą. Przyda się 

również cieplejsze okrycie chroniące przed deszczem i wiatrem oraz krem z filtrem 

przeciwsłonecznym i nakrycie głowy. Podczas zwiedzania większości obiektów religijnych 

wymagane jest noszenie odpowiedniego ubioru: kobiety - chusta na głowę oraz spódnica za 

kolano lub ewentualnie spodnie do kostki, mężczyźni - długie spodnie. Kobiety nie powinny 

nosić bluzek z głębokimi dekoltami. 

 

 


