GRUZIE
Gudauri

Termín: 22.1.-26.1.2019

Pohodové lyžování v Gudauri
Den 1
Odlet z Prahy (22.1.2019)
Ve večerních hodinách odlet z Prahy do Tbilisi (s přestupem). Doporučujeme cestovat „na
lehko“, veškeré vybavení lze půjčit na místě.

Den 2
Tbilisi - Gudauri (23.1.2019)
Přílet do Tbilisi v brzkých ranních hodinách. Následuje přímý transfer do letoviska Gudauri,
lyžování, večeře.
Den 3 Lyžování v Gudauri (24.1.2019 )
Středisko, kde jsou výborné podmínky pro lyžování – výjimečná sněhová jistota, slunečné
počasí, čistý vzduch, převážně moderní vleky. Možnost heliskiingu (550€/osoba/3 jízdy).
Den 4 Gudauri - Tbilisi (25.1.2019)
Dopolední ježdění. Poté transfer do Tbilisi se zastávkou na jídlo u místních domorodců.
Příjezd do Tbilisi, ubytování, nocleh.
Den 5
Tbilisi - Praha (26.1.2019)
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Ubytování
hotel Gudauri Inn - Gudauri
Ubytování: 2-lůž. pokoje v tradičním stylu, TV-sat, sprcha/WC, telefon, fén, internet.
Stravování: polopenze - snídaně i večeře formou bufetu.

hotel Gallery Palace - Tbilisi

Gudauri
Centrem lyžování v Gruzii je středisko Gudauri. Nachází se se ve výšce 2000m a pouze hodinu
cesty od letiště. Velikostí lze přirovnat k českému Špindlerovu mlýnu, ovšem s tím rozdílem,
že je obklopen 3000m vysokými horami. Většina sjezdovek začíná na vrcholech a nabízí tak
poměrně veliké převýšení. Oblast Gudauri je oblíbená pro relativně široké možnosti lyžování
mimo sjezdovky (freeride) a také pro kvalitní možnost „heliski“ za skvělých cenových
podmínek. Heli ski není zahrnuto v ceně. Závisí na každém, kolik dní se chce této disciplině
věnovat. Cena jednoho heliski dne je 17 000,- Kč, což obsahuje tři sjezdy a výlety za den.
Ubytování se nachází v blízké vzdálenosti sjezdovek. Gruzie je zemí velmi pohostinnou a s
řadou kulturních památek, vytříbenou gastronomií a unikátním vínem. Pobyt doporučujeme
propojit právě s jednou z těchto aktivit. Heli ski i freeride mají v Gruzii velmi přísná pravidla a
vše je podřízeno bezpečnosti a ochraně klienta. Naši průvodci mají se zahraničními klienty
dlouholeté zkušenosti. Program je samozřejmě přizpůsoben podmínkách počasí, je potřeba mít
dostatečnou pojistku, která pokrývá lékařské ošetření a především případné transporty
vrtulníkem.

Cena: 22.990,-Kč/osoba/Lufthansa

Cena zájezdu zahrnuje:
Leteckou dopravu Praha – Tbilisi – Praha
Dopravu Tbilisi – Gudauri - Tbilisi
2x nocleh ve dvoulůžkovém pokoji
v Gudauri
1x nocleh ve dvoulůžkovém pokoji
v Tbilisi
3x večeře,3x snídaně
Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
Pojištění léčebných výloh ( krytí do 6
mil.Kč)

Cena zájezdu nezahrnuje:
Spropitné
Skipas
Pronájem lyžařského vybavení

