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Narty w Gruzji- odkryj kaukaski raj! 
Szusowanie na stokach Kaukazu + zwiedzanie Tibilisi i Kachetii 

 
Termin wyjazdu 

  
 

 

02 marca – 11 marca 2022 (10 dni) 
 

Cena imprezy 
  

6.250,00 PLN / osoba 
6.050,00 PLN/ dziecko 

   
Główne atrakcje  v W cenie 6 dni szusowania na cudownych stokach Wielkiego Kaukazu, 

v W programie 2 noclegi w Tibilisi, 
v Wycieczka do Kachetii- regionu słynącego z wina (zwiedzanie +degustacje), 
v Możliwość spróbowania typowych gruzińskich potraw, 
v Jazda poza szlakami, 
v Możliwość spróbowania paraglidingu czy heliskiingu! 

   

  Raj dla miłośników białego szaleństwa! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Opis wyjazdu  Ośrodek narciarski Gudauri położony jest w sercu Kaukazu w regionie  Mccheta-
Mtianetia, na wysokości 2200m. n.p.m., oddalony ok. 140 km od portu lotniczego 
w Tibilisi. Gudauri jest zdecydowanie najbardziej nowoczesnym i największym 
ośrodkiem narciarskim w Gruzji. Sezon narciarski trwa tam od końca grudnia do 
połowy kwietnia. Kurort ten - od lat był bardzo chętnie odwiedzany przez turystów, 
dlatego też zainwestowano w jego rozbudowę. Gudauri posiada 24 trasy, które 
łącznie mają 70 km długości oraz liczne atrakcje, takie jak snow park czy strefę dla 
dzieci. Możliwe jest tam również uprawianie sportów ekstremalnych oraz jazda 
nocą, ponieważ aż 5 km tras jest oświetlone. Wyjazd na narty w góry Kaukazu w 
Gruzji zapewni Ci wysokiej jakości wrażenia z jazdy na nartach, które na długo 
zapamiętasz! 
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Ramowy program imprezy* 

 
02.03 (środa) 

  
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem, 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowo – bagażowa. 
 

03.03 (czwartek)  Poranny przylot do Tibilisi, 
Transfer z lotniska do hotelu w Gudauri (ok 2,5h), 
Śniadanie, 
Zakwaterowanie w pokoju, 
Popołudniowa jazda na nartach, 
Czas wolny,nocleg. 

 
04.03– 08.03 

(piątek- wtorek) 

  
Śniadanie, 
5 dni narciarskiej przygody na stokach Wielkiego Kaukazu,  
dla chętnych i bardziej zaawansowanych narciarzy istnieje możliwość 
organizacji heliski, paraglidingu czy jazdy z instruktorem,  
Powrót do hotelu w godzinach popołudniowych, 
Czas wolny, nocleg. 

 
09.03 (środa) 

  
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu w Gudauri, 
Transfer do hotelu w Tibilisi (ok. 2,5h), 
Zakwaterowanie, 
Czas wolny, nocleg. 

 
10.03 (czwartek) 

  
Śniadanie, 
Po śniadaniu wyjazd do Kachetii, czyli regionu słynącego z wina, 
Zwiedzanie największej fabryki wina oraz degustacja, 
Piknik i warsztaty kulinarne, 
Zwiedzanie klasztoru Bodbe , 
Spacer po mieście Sighnaghi, 
Lunch w restauracji z widokiem na  przepiękną dolinę  Alazani (dodatkowo 
płatny), 
Powrót do Tibilisi, 
Czas wolny, nocleg. 

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących w 
górach. 
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  Ramowy program imprezy* 
 

11.03 (piątek) 
  

Wczesne wykwaterowanie z hotelu w Tibilisi, 
Transfer na lotnisko w Tibilisi, 
Odprawa paszportowo-bagażowa, 
Wylot do Polski w godzinach porannych, 
Przylot na warszawskie lotnisko, 
Zakończenie imprezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących w 
górach.  
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Opis Hotelu Good Aura 

 
                 Opis ogólny 

  
Hotel Good Aura zlokalizowany jest w centrum kurortu narciarskiego Gudauri. 
Z hotelu możemy podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Obiekt 
posiada narciarnie, ogród, taras, sprzęt do grillowania, bezpłatny parking oraz 
bezpłatne Wi-Fi. Ponadto hotel zapewnia  bezpłatny transfer w obie strony na 
stację kolejki linowej.  W hotelowej restauracji można skosztować dań kuchni 
gruzińskiej oraz wypić drinka w hotelowym barze. Goście hotelu mogą równieź 
skorzystać z sauny, łaźni parowej, gorących kąpieli czy masażu. W hotelu 
dostępna jest również sala bilardowa oraz konferencyjna. 

 
                    Opis pokoi 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
Hotel oferuje pokoje urządzone w klasycznym stylu. Wyposażone są w szafę 
oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. Z 
okien pokoi można podziwiać piękne widoki na góry. W każdym pokoju 
znajduje się łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i bezpłatnym 
zestawem kosmetyków. 
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Cena imprezy  
 

 
 

 
 

 

 

Cena imprezy zawiera: 
v  przelot na trasie Warszawa – Tibilisi – 
Warszawa, 
v  6 noclegów ze śniadaniami  w hotelu w Gudauri  
w pokojach 2-osobowych,  
v  2 noclegi ze śniadaniem w hotelu w Tibilisi w 
pokojach  2-osobowych, 
v 6-dniowy skipass, 
v shuttle bus z/na stoki, 
v jednodniowa wycieczka do Kachetii(transfer, 
zwiedzanie z przewodnikiem, degustacja win), 
v transfery busem: lotnisko Tibilisi – Gudauri – 
Tibilisi Hotel – lotnisko Tibilisi, 
v koszt ubezpieczenia podstawowego TU Europa 
KL 30.000€ + NNW 3.000€  + bagaż 300€ +SKI 
(możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o wyższe 
stawki, ubezpieczenie od rezygnacji – szczegóły u 
Organizatora), 
v opłata za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 
Turystyczny Fundusz Pomocowy.  

 
 

 

 Cena imprezy nie zawiera: 
v  dopłaty do przewozu sprzętu 
narciarskiego (250zł/w jedną stronę), 
v kosztów wypożyczenia sprzętu 
narciarskiego(20-25€/ dzień), 
v kosztów lekcji z instruktorem(20-25€/1 
godz.), 
v kosztów wcześniejszego check-in, 
v posiłków poza śniadaniami, 
v śniadania w dniu wyjazdu z Tibilisi, 
v kosztu lunchu podczas wycieczki do 
Kachetii(8-12€), 
v atrakcji dodatkowych: np. heliskiing, 
paragliding.  
v korzystania z dodatkowych udogodnień 
hotelu, 
v biletów do atrakcji w Tibilisi, 
v wydatków własnych, 
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 
wyższe stawki gwarancyjne lub/oraz  od 
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie – 
dostępne u organizatora. 
 
 
 
 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka I:  1.500,00 zł/osoba w momencie dokonania rezerwacji, 
v Zaliczka II: 1.500,00zł/ osoba płatna do dnia 05.01.2021r. 
v Dopłata do 100% na 30 dni przed wylotem, 02.02.2022r. 
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261. 
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność. 
 

Warunki  Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.  
 

Wymogi  v Paszport, 
v Test RT-PCR na COVID-19 dla osób niezaszczepionych. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową organizatora 
turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 405 365 PLN,  na okres 18.09.2021-17.09.2022.Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu 
klientów do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy 
turystycznej, która nie zostanie zrealizowana. Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 

 


