ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
zaprasza na wycieczkę do

GRUZJI
w dniach od 17 do 25 maja 2012 r.
program wycieczki
17 maja, godz. 11:00 - wyjazd do Pragi, godz. 21:45 przelot samolotem do Tbilisi
18 maja, godz. 4:25 - przylot do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu, śniadanie, zwiedzanie gruzioskiej stolicy: Świątynia Matki Bożej ,,Metechi”, Katedra Sioni z XI w, gmachy Opery oraz
Teatru Szoty Rustaweli, uroczysta kolacja z taocami, nocleg. W tym dniu planowana jest
wizyta w Sądzie Najwyższym Gruzji oraz spotkanie z sędziami.
19 maja - przejazd gruzioską „drogą wojenna”, zwiedzanie Mcchety oraz Kazbegi, Katedra Sweti
Cchaweli (Drzewo życia ), Klasztor i Katedra Dżwarii, forteca Ananuri, kościół Sameba
na wzgórzu Tziminala, powrót do Tbilisi, nocleg
20 maja - przejazd do Borjomi, zwiedzanie parku wód mineralnych, po drodze Samtavisi, Gori miasto rodzinne J. Stalina, nocleg w gruzioskim „stylu”
21 maja - przejazd do Kobuleti - nadmorskiego kurortu, po drodze Kutaisi, zwiedzanie Katedry
Bagrata i Monastyru Gelati, nocleg w ***** Hotelu Georgia Palace
22 maja - zwiedzanie Batumi, w tym twierdza Gonio, Park Przymorski, ogród botaniczny, turecki
meczet , synagoga, kolacja oraz taoce gruzioskie, nocleg
23 maja - wypoczynek nad Morzem Czarnym, fakultatywna wycieczka i zwiedzanie nadmorskich
miejscowości, nocleg
24 maja - przejazd do Tbilisi, transfer na lotnisko, godz. 5:20 wylot do Pragi
25 maja, godz. 6:10 - przylot do Pragi, godz. 13:00 powrót do Wrocławia

KOSZT WYCIECZKI 2950 ZŁ* ZAWIERA
*dla niezrzeszonych w ZPP 3150 zł

7 noclegów, śniadania i obiadokolacje, 2 wieczorki taneczne, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie, bilety lotnicze w obie strony, transfery na lotniska, autokar do Pragi oraz po Gruzji

CENA NIE OBEJMUJE
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz degustacji win ok. 60 dolarów
WPŁATY
I rata do 31 stycznia 2012 r. w kwocie 1000 zł, II rata do 29 lutego 2012 r. w kwocie 1000 zł, III rata
do 31 marca 2012 r. w kwocie 950 zł
Zapisy:
Zapisy: Lidia Hojeoska (071) 370 42 61, Marek Stefanowski (071) 734 51 27

