
Cena na osobu v dvoulůžkovém 
pokoji: 47 800 Kč

Termín:
5 - 12.6.2022

kód zájezdu: PT 050622

Itinerář cesty:

Po snídani odjezd směr hlavní město Gruzie Tbilisi. Cestou se zastavíme na oběd v Zestafoni 
a následně odborná exkurze do závodu Campa.  nebo Geofruit na zpracování ovoce  www.campa.ge
pro džusy a nektar, přejezd do Tbilisi a ubytování a večeře.  

5.6.2022 Odlet z Prahy přímou linkou do Kutaisi, přílet, transfer do hotelu, 
ubytování a nocleh.  

Po pozdní snídani odjezd do regionu Racha. Cestou zastávka u významného kostela 
Nikortsminda z 11 století a zastávka na oběd v Ambrolauri. Odpoledne návštěva
místního producenta firmy Blaunstein , která se specializuje https://btq.ge/english/home
na zdejší vyhlášenou specialitu šunku Rachuli roli. V rámci exkurze uvidíte zdejší výrobní 
závod a v případě zájmu také jatka. Po skončení exkurze odjezd k jezeru Shaori, kde 
bude nocleh a večeře ve zdejší restauraci.    

Snídaně v hotelu, prohlédneme jeskynní pevnost Uplistsikhe, oběd a návštěva pravoslavného kláštera Jvari 
u bývalého hlavního města a duchovního centra Mccheta, prohlídka a následně návrat do Tbilisi, volná večeře 
dle výběru a nocleh.

Snídaně v hotelu, dopoledne návštěva trhu s masem a kořením buď nový trh Oberliani, nebo starý trh Dezerter, 
oběd a odpoledne prohlídka Tbilisi, procházka tamními křivolakými uličkami starého města, bulvár Rustaveli
a Náměstí svobody, pevnost Narikala s výjezdem lanovkou a další. Večeře v tradiční gruzínské restauraci s hudbou 
a programem, nocleh v Tbilisi.

Snídaně v hotelu a odjezd do vinařské oblasti Kakheti. Kachetie (česky) je považovaná za jednu z nejstarších 
vinařských oblastí na světě a je producentem největšího objemu vín v Gruzii. Navštívíme zde lokální farmu, ale hlavně 
se budeme tento den věnovat vinařství, vínu a ochutnávkám. Během naší exkurze navštívíme vinařství Khareba, 
kde bude ochutnávka vína a oběd. Pozdě odpoledne návrat do Tbilisi večeře a nocleh. 
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Doplňující informace 
a odpovědi na případné dotazy 
rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Odborné exkurze na zemědělské farmy a do výroben zpracovatelů zemědělských produktů, vynikající gastronomie a gruzínská vína,
 Tbilisi a raně křesťanské kláštery, výhledy na zasněžený Kavkaz. Gruzie je odedávna křižovatkou a místem střetu řady civilizací. 

Bývá řazena do zemí Evropy, Asie i Blízkého východu a ani v jednom případě se nejedná o chybu. Nalezneme zde totiž nesmazatelné 
stopy každé z těchto kultur. Gruzie je země s bohatou historií sahající k řeckým Argonautům, s raně středověkými křesťanskými kláštery 

a pevnostmi, s vynikajícím vínem a nádhernou přírodou. Bílé vrcholky Kavkazu kontrastují s modrou oblohou a zelenými pastvinami
malebných nižších hřebenů. Hlavním bodem odborného programu budou exkurze k místním zpracovatelům masa a masných produktů. 

Bude zde možnost vidět několik odlišných zpracovatelů masa, jeho výroby a distribuce. 

Zájezd s odborným zemědělským 
programem do Gruzie

6.6.2022

Po snídani odjezd směr Kutaisi, cestou zastávka na oběd v Gori a následně nenáročný pěší výlet do krásného kaňonu 
Martvili a do krasové Prometheovi jeskyně. https://apa.gov.ge/en/eco-tourism/servisebi-da-tarifebi/Prometheuscave 
Transfer do Kutaisi večeře a nocleh. 

Snídaně, volné dopoledne v Kutaisi s možností nákupů, odpoledne prohlídka města a okolí, v podvečer transfer 
na letiště a odlet do Prahy.



Doplňující informace a odpovědi 
na případné dotazy rádi poskytneme na tel: 605 256 658 
nebo  .e-mailu: info@profitrips.cz  

Možnosti příplatků: 
-  pojištění storna zájezdu ERV +: 2 385 Kč
-  příplatek za jednolůžkový pokoj: 7 900 Kč
Minimální počet účastníků zájezdu: 15

Předběžná registrace na zájezd probíhá do vyprodání míst, nejdéle do 28. 2. 2022, pak budou rozeslány přihlášky.
Můžete se zaregistrovat zde: www.profitrips.cz/gruzie 
Podmínky pro vstup do Gruzie: pro vstup do země je pro občany ČR zapotřebí cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců
od data vstupu do země.
Zdravotní regulace v souvislosti s onemocněním COVID 19: aktuální pravidla pro vstup do země budou upřesněny 
při rozesílání přihlášek. 

Cena zahrnuje: 
-  transfery dle programu, velikost busu dle počtu účastníků
-  dopravu po dobu zájezdu dle programu
-  ubytování se snídaní v hotelech *** kategorie
-  4 noci v hotelu v Ibis Stadium v Tbilisi se snídaní nebo obdobném
-  1 noc v hotelu Shaori v Racha se snídaní nebo obdobném
-  2 noci v hotelu v hotelu Magnolia v Kutaisi se snídaní nebo obdobném
-  6x oběd bez nápojů (klienti doplácí na místě)
-  4x večeře bez nápojů (klienti doplácí na místě)
-  1x večeře s programem v Tbilisi v tradiční restauraci bez nápojů (klienti doplácí na místě)
-  1x ochutnávka vína spojená s obědem ve vinařství Kharaba
-  zajištění odborných exkurzí včetně prohlídky v uvedených provozech zpracovatelů masa
-  vstup a prohlídka v Uplistsikhe
-  vstup do kaňonu Martvili
-  vstup do Prometheovy jeskyně
-  vstupenky na lanovku v Tbilisi
-  pojištění léčebných výloh od ERV
-  česky mluvícího průvodce, který cestuje se skupinou z Prahy
-  služby místního průvodce
Cena nezahrnuje: 
-  nápoje k obědům a večeřím, doplácí se na místě
-  vše co není uvedeno v sekci „Cena zahrnuje”

Zájezd s odborným zemědělským 
programem do Gruzie
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