BLACK VOLGA
GEORGIAN TRIP

O projekcie

Gruzja jest piękna, Gruzja jest magiczna, Gruzja jest niepowtarzalna. Nie bez powodu mówi się, że kto raz Gruzję odwiedził,
będzie tam wracał… Black VOLGA GEORGIAN trip to okazja, by
poznać tę Gruzję prawdziwą, niezdeptaną, tę, której nie
znajdziesz w innych ofertach, przewodnikach, wyszukiwarkach
i zdjęciach na Instagramie. Podczas trwającej 4 lub 6 dni
podróży po Gruzji, pokażemy Ci ją od podszewki, zabierzemy
w miejsca, o których istnieniu wie nawet niewielu Gruzinów.

W miejsca pełne zatykających dech w piersiach krajobrazów,
w miejsca pełne sympatii, gościnności i uśmiechu, w miejsca
powalające smakiem kosztowanych potraw, zniewalające
zapachem degustowanego wina, w miejsca, w których czas
zatrzymał się dawno temu, a życie w zgodzie z przyrodą
i drugim człowiekiem ma największą wartość.

Turystyka
społecznie
odpowiedzialna

Black VOLGA GEORGIAN trip to projekt turystyki ODPOWIEDZIALNEJ
SPOŁECZNIE. W małych, kameralnych grupach odwiedzimy najcudoniejsze zakątki Kaukazu, Megrelii, Raczy, Swanetii czy Imeretii.
Poznamy Ludzi, ich życie, niewiarygodne historie.
Smakując tej znanej szeroko na świecie gruzińskiej gościnności,
w poszanowaniu lokalnej tradycji i obyczajów, trafiając w miejsca
jeszcze turystycznie niewypromowane, wspieramy lokalną społeczność, zostawiając w jej rękach lwią część budżetu imprezy. Śpimy
i jemy w gruzińskich domach w myśl idei STAY WITH LOCALS.

Czym się
poruszamy?

Nieprzypadkowo na środek lokomocji wybraliśmy dający dużo
emocji samochód z bogatą historią. Gruzińskie bezdroża
przemierzać będziemy na wygodnych, odrestaurowanych kanapach
CZARNEJ WOŁGI. Tutaj należy się kilka słów komentarza od
Konstantine – naszego przewodnika i właściciela auta, którym się
poruszamy.

Wyjątkowy design, wywołujący gęsią skórkę pomruk silnika,
przestrzenne wnętrze samochodu i komfort jazdy, to właśnie to co
mnie w niej urzekło. Do tego samochód był w idealnym stanie i na
liczniku miał zaledwie 25000 przejechanych kilometrów.

Już od czasów mojej młodości marzyłem o tym, by kupić i odrestaurować samochód Wołga. Nie chciałem jednak standardowego
modelu. Wreszcie po prawie trzech latach poszukiwań znalazłem
przypadkiem upragniony samochód w wiosce Abasza w Gruzji.
Wołga, którą kupiłem, to model GAZ-24 M1 z 1980 roku, z silnikiem
2,45 L czajki i oryginalnymi częściami. To przechodni model wołgi
Gaz 24 na Gaz 2410. Ten typ samochodu nazywano również
„KGB-Wołga” lub „Daganiałka”, wyprodukowano go w zaledwie
kilku tysiącach sztuk! Poprzedni właściciel mojego auta to syn
byłego pracownika KGB w regionie Abchazja. Dostał on Wołgę
w prezencie od ojca na cotygodniowe wypady do Abchazji w celach
rozrywkowych…

Nie ma miejsca w naszym kraju, gdzie nie dotarliśmy tym czarnym
cackiem. Wołgą byliśmy m. in. nad Morzem Czarnym, na przełęczy
Zekari, byliśmy w Raczy, przejechaliśmy nią całą pętlę swanecką,
byliśmy również we wschodniej części Gruzji. Zdobywanie takich
terenów tym specyficznym w prowadzeniu samochodem nie byłoby
możliwe bez doświadczonego i zgranego teamu, jaki tworzymy
razem z moim niezastąpionym kierowcą Irakli. Podróże i odkrywanie
nowych terenów z nim to przyjemność i zawsze wielka przygoda.
Przed wyjazdami nasi goście kłócą się najczęściej o to, kto ma tym
razem jechać w… bagażniku. Nasza wołga nigdy nie jedzie pusta. Do
Rodzin, które odwiedzamy, zawsze jedziemy z załadowanym po
brzegi samochodem”.

Jak się
przemieszczamy?
Od momentu odbioru z lotniska w Kutaisi do momentu powrotu na
lotnisko, gruzińskie drogi i bezdroża przemierzamy Czarnymi
Wołgami. W zależności od wielkości grupy jedziemy 1 lub 2 autami.
W pierwszej Wołdze zawsze jedzie Przewodnik – Konstantine
i Kierowca – Iraki i. W drugiej Kierowca – Lasha.

1 WOŁGA
Jeśli chodzi o Uczestników w pierwszym aucie mamy 2 (bardzo
wygodne) lub 3 miejsca na tylnej kanapie, co obniża koszty,
ale powoduje, że na tylnej kanapie trzeba jechać we trójkę. Wersja
z jedną Wołgą polecana dla pary, dwójki lub trójki znajomych, albo
Rodziny 2+1.

2 WOŁGI
Tutaj dla Uczestników mamy do dyspozycji 2 (bardzo wygodnie)
lub 3 miejsca w pierwszej Wołdze i 3 (bardzo wygodnie) lub 4
miejsca w drugiej Wołdze. Tak więc maksymalnie dwiema Wołgami
w podróż może wyruszyć 7 Uczestników oraz 3 osoby obsługujące
(Przewodnik i 2 Kierowców).

Dla kogo?
Black VOLGA GEORGIAN trip to wyjazd idealny
zarówno dla małych kameralnych grup
przyjaciół, par, jak i rodzin z dziećmi. Finalny
program dopasowujemy do charakteru grupy.

Przenosimy
w czasie
i przestrzeni
W podróż czarnymi Wołgami ruszamy z lotniska
w Kutaisi. Nie bez powodu start naszej podróży
lokujemy właśnie tu. Zachodnia Gruzja jest wciąż
znacznie mniej zagospodarowana turystyczni i mniej
wypromowana. Zachodnia Gruzja nie jest jeszcze
zdeptana! Dzięki temu na trasie czeka nas coś
zupełnie niepowtarzalnego.

Do Kutaisi w łatwy sposób dostaniemy się liniami lotniczymi
WIZZAIR z portów lotniczych w Polsce: Gdańsk, Katowice,
Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław oraz większości miast
europejskich, m.in. Wiedeń, Paryż, Barcelona, Berlin,
Frankfurt, Hamburg, Praga, Sztokholm, Londyn, Budapeszt,
Mediolan, Rzym, Wenecja. Kalendarz lotów jest bardzo
bogaty.

KONSTANTINE
NACHQEBIA

IRAKLI
CHELIDZE

Nie zna Gruzji, kto nie poznał Kote. Zaangażowany
w liczne projekty rozwoju turystyki w Gruzji oraz promocji
Gruzji na arenie międzynarodowej. Biegle władający
gruzińskim, polskim, niemieckim i rosyjskim organizator,
przewodnik i najlepszy opowiadacz o Gruzji i Gruzinach.
Pomysłodawca i współtwórca projektu black VOLGA
GEORGIAN trip. To Kote stoi za słynnym HOSTEL KUTAISI
(by Kote) i TOURS (by Kote). Powoduje, że przemierzane
Wołgą kilometry topnieją w oczach, a Gruzja odkrywa
przed podróżnymi swe najskrytsze tajemnice…

Zwany przez przyjaciół Kakuną, to znakomity kierowca
w trzecim pokoleniu i najlepszy w całej galaktyce
mechanik samochodowy. Nikt nie zna się tak dobrze jak
on na prowadzeniu i naprawie naszych czarnych Wołg.
Niektórzy nazywają Irakli gruzińskim Szumacherem.
Gdy nie jest w trasie, zajmuje się… pszczelarstwem.

Terminy

Termin wyjazdu staramy się dostosować do Twoich oczekiwań.
Termin wyjazdu staramy się dostosować do Twoich oczekiwań.
Sprawdź kiedy możesz wziąć urlop, jakie są ceny lotów i odezwij się do
Sprawdź kiedy możesz wziąć urlop, jakie są ceny lotów i odezwij
nas. Twoje oczekiwania zestawimy z kalendarzem naszego Zespołu
się do nas. Twoje oczekiwania zestawimy z kalendarzem naszego
(Kote, Irakli i Lasha) i postaramy się wyruszyć na trip w dogodnym dla
Zespołu (Kote, Irakli i Lasha) i postaramy się wyruszyć na trip w
Ciebie czasie. Zrobimy wszystko, żeby odpowiadający Tobie termin
dogodnym dla Ciebie czasie. Zrobimy wszystko, żeby
znaleźć i sprawić, byś przeżył z nami „przygodę życia”!
odpowiadający Tobie termin znaleźć i sprawić, byś przeżył z nami
„przygodę życia”!

Orientacyjny program
Dzień 1

4 DNI

Gamarjoba! Naszą przygodę rozpoczynamy w Kutaisi –
trzecim co do wielkości mieście Gruzji, szczycącym się
wielowiekową tradycją. Czy wiecie, że w Kutaisi urodziła się
Katie Melua? Jak mówią Gruzini „pokręcimy” się naszą
Czarną Wołgą po mieście, odwiedzając koniecznie lokalny
bazar. Chwilę później zjemy lunch na zapleczu jednej
z lokalnych restauracji gdzie pomiędzy kolejnymi toastami
usłyszymy prawdziwą historię miasta. Po zasmakowaniu

głównych gruzińskich specjałów wybierzemy się w podróż
do miejsca gdzie dowiemy się skąd tak naprawdę wywodzi
się wino, poznamy specyficzny, gruziński proces jego
przygotowywania, wszystko to okrasimy degustacją
i długimi rozmowami z naszym gospodarzem. Dom
winiarza stanie się dziś naszym domem na czas
degustacji, wieczornej Supry i noclegu.

Dzień 2

Pakujemy bagaże i ruszamy w stronę przełęczy Zekari (2226
m.n.p.m.) – tak, pomimo braku asfaltu na końcowym
odcinku wjedziemy na przełęcz Wołgami. Po drodze
przystanek w uzdrowisku Sairme, gdzie nasycimy się
leczniczymi wodami mineralnymi. Docieramy na Zekari skąd
rozpościera się bajkowy widok na Wysoki Kaukaz, rozległe
górskie polany i pasterskie chatki. U zaprzyjaźnionych

pasterzy skosztujemy wyrabianych tutaj mlecznych
serów, które w tej scenerii smakują niepowtarzalnie
(turystyczne zjawisko zwane „magią miejsca”). Lunch
zjemy w formie pikniku na samej przełęczy. Kolacja
i nocleg u gruzińskiej rodziny, parającej się dla odmiany….
mikroskalową produkcją wina. Czy zastępowaliście
kiedykolwiek kieliszek rogiem??

Dzień 3

Tego dnia wybierzemy się do regionu Gruzji zwanego Raczą
(obszar górski położony w północno-zachodniej Gruzji). To
z tego regionu pochodzą jedne z najdroższych gruzińskich
win Khvanchkhara. Na naszej drodze zwiedzimy miasteczko
Tkibuli. Dalej będziemy podziwiać wspaniałe widoki na
przełęczy Nakerala, na górę zwaną Dziewięć Krzyży,
zobaczymy malownicze Jezioro Szaori oraz zwiedzimy
tysiącletni Monastyr Nikortsminda. W ten sposób dotrzemy

do wioski Abanoeti. W Abanoeti zatrzymamy się u rodziny
pana Szoty i pana Paata. Tu czekać będą na nas
raczyńskie przysmaki takie jak lori, Chkmeruli czy lobio.
Oczywiście, jak to w Gruzji, nie zabraknie równiez wina.
Raczuli tetra czy jedno z najdroższych legendarnych win
Khvanchkara umilą nam czas rozmów z naszymi gospodarzami.

Dzień 4

Zanim pojedziemy na lotnisko, zatrzymamy się w Kutaisi, by
zakupić pamiątki, wino, czurczchele, przyprawy. Podjedziemy z fasonem pod port lotniczy w Kutaisi, pożegnania,
uściski, ostatnie zdjęcia z Czarnymi Wołgami i powrót do
rzeczywistości… Kargat! :)

Orientacyjny program
Dzień 1

6 DNI

Gamarjoba! Naszą przygodę rozpoczynamy w Kutaisi –
trzecim co do wielkości mieście Gruzji, szczycącym się
wielowiekową tradycją. Czy wiecie, że w Kutaisi urodziła się
Katie Melua? Jak mówią Gruzini „pokręcimy” się naszą
Czarną Wołgą po mieście, odwiedzając koniecznie lokalny
bazar. Chwilę później zjemy lunch na zapleczu jednej
z lokalnych restauracji gdzie pomiędzy kolejnymi toastami
usłyszymy prawdziwą historię miasta. Po zasmakowaniu

głównych gruzińskich specjałów wybierzemy się w podróż
do miejsca gdzie dowiemy się skąd tak naprawdę wywodzi
się wino, poznamy specyficzny, gruziński proces jego
przygotowywania, wszystko to okrasimy degustacją
i długimi rozmowami z naszym gospodarzem. Dom
winiarza stanie się dziś naszym domem na czas
degustacji, wieczornej Supry i noclegu.

Dzień 2

Po śniadaniu udamy się w droge do Mestii w regionie
Swanetia. Po drodze zatrzymamy się przy tamie Enguri.
Tama Enguri gdy została oddana do użytku, była drugą pod
względem wysokości zaporą na świecie, ma 272 metry
wysokości. Po drugiej stornie tamy piękny, acz rozdzierający
gruzińskie serca widok na Abchazję.... Po krótkiej lekcji
historii ruszamy dalej w górę rzeki. Towarzyszące nam
malownicze krajobrazy doprowadzą nas do Mestii - stolicy

i największej miejscowość Swanetii. Tutaj czujemy pokorę
nie tylko przed majestatem wysokiego Kaukazu. Mestia
pełna jest starych kamiennych wież (Koszki), które służyły
Swanom jednocześnie za warownię i dom. Kwaterujemy
się u naszych gospodarzy. Dziś wieczorem poznamy
przysmaki kuchni Swanów oraz dowiemy się dlaczego tak
naprawdę nikt nigdy nie podbił Swanetii…

Dzień 3

Śniadanie. Szrutową drogą pojedziemy do najwyżej
położonej, stale zamieszkałej wioski w Europie - Ushguli
(2220m n.p.m.). Ushguli to mała osada położona w dolinie,

wysoko u stóp kaukaskich szczytów. Charakteryzują ją
liczne wieże obronne - Koszki. Lunch w Ushguli. Na
domową obiadokolacje i nocleg wrócimy do Mestii.

Dzień 4

Ostatniego dnia w regionie Swanetia zwiedzimy muzeum
etnograficzne. Zrobimy też krótki trekking do lodowca
Chalaadi. Lunch, ostatni pożegnalny widok na góry
z huśtawki przy klimatycznym ośrodku Heshkili Huts.
Ruszamy w drogę do wioski Taleri (Megrelia). U megrelskiej

rodziny pana Davida czekać będą na nas tradycyjne
potrawy kuchni tego regionu. Nie zabraknie równiez
domowego wina. Noc spędzimy w domu pana Davida
i jego rodziny (skromne pokoje, toaleta na zewnątrz).

Dzień 5

Pakujemy bagaże i ruszamy w stronę przełęczy Zekari (2226
m.n.p.m.) – tak, pomimo braku asfaltu na końcowym
odcinku wjedziemy na przełęcz Wołgami. Po drodze przystanek w uzdrowisku Sairme, gdzie nasycimy się leczniczymi
wodami mineralnymi. Docieramy na Zekari skąd rozpościera
się bajkowy widok na Wysoki Kaukaz, rozległe górskie
polany i pasterskie chatki. U zaprzyjaźnionych pasterzy
skosztujemy wyrabianych tutaj mlecznych serów, które w tej

scenerii smakują niepowtarzalnie (turystyczne zjawisko
zwane „magią miejsca” ). Lunch zjemy w formie pikniku na
samej przełęczy. Kolacja i nocleg u gruzińskiej rodziny,
parającej się dla odmiany… mikroskalową produkcją wina.
Czy zastępowaliście kiedykolwiek kieliszek rogiem?

Dzień 6

Zanim pojedziemy na lotnisko, zatrzymamy się w Kutaisi, by
zakupić pamiątki, wino, czurczchele, przyprawy. Podjedziemy z fasonem pod port lotniczy w Kutaisi, pożegnania,

uściski, ostatnie zdjęcia z Czarnymi Wołgami i powrót
do rzeczywistości… Kargat! :)

Ceny

6 DNI

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW*

ILOŚĆ DNI

4

6

7 (2 Wołgi)

595 EUR / os.

795 EUR / os.

5 (2 Wołgi)

760 EUR / os.

990 EUR / os.

2 (1 Wołga)

980 EUR / os.

1290 EUR / os.

* istnieje możliwość organizacji wyjazdu
również dla 1,3,4,6 osób.

CENA OBEJMUJE:
1.

Wyżywienie 3 x dziennie wraz
z napojami do posiłków

5.

Wszelkie zwiedzania, wejścia do obiektów
realizowane podczas programu

2.

Zakwaterowanie w domach u Rodzin
gruzińskich oraz tzw. guest housach

6.

Opiekę gruzińskiego,
polsko-niemiecko-rosyjskojęzycznego
przewodnika 24h

3.

Wynajem Wołg wraz z Kierowcą
i paliwem na czas trwana programu
(wszelkie przejazdy i transfery)

7.

Ubezpieczenie KL, NW, OC

4.

Realizację 4 bądź 6 dniowego
programu

8.

Dużo śmiechu, niezpaomniane przeżycia,
magiczne widoki, festiwal smaków :)

CENA NIE OBEJMUJE:
1.

Przelotu

Kontakt
Telefon: +48 691 119 119
E-mail: info@snowplusadventure.com

Partnerzy

