
      

     GRUZJA   28.09 – 05.10.2021  

         - informacje wyjazdowe -  

1. Informacje o locie: 

28.09.2021: wylot z Port lotniczy Kraków-Balice (KRK) godz. 06:20 , przylot do Kutaisi (KUT) godz.11:30 czasu 

lokalnego (+ 2 godziny), nr lotu: W6 5081 

05.10.2021:  wylot z Kutaisi (KUT) o godz. 12:05 , przylot do Port Lotniczy Kraków – Balice (KRK) godz. 13:25  

czasu lokalnego, nr lotu: W6 5082.  
 

2. Transfer z Krakowa na lotnisko Kraków – Balice w dniu 28.09.2021, trasa przejazdu autobusu: 

Godz. 02:50  ul. Powstańców Wielkopolskich/ ul. Wielicka,  Terminal SKA PODGÓRZE, stanowisko 7-8 

Godz. 03:00  ul. Nowohucka 33, Hotel ROK* (budynek przy szlabanie).  

Godz. 03:15  ul. Aleksandra Lubomirskiego - przystanek MPK "Rondo Mogilskie" (w stronę Dworca PKP)  

Godz. 03:25  ul. Krowoderskich Zuchów przystanek MPK "Krowodrza Górka" (przy pętli autobusowej) 

Prosimy o przekazanie do dnia 24.09 (piątek) informacji zwrotnej do biura o wybranym miejscu wsiadania.  

 Uwaga!   Podane godziny są godzinami odjazdu, autobus nie czeka na przystankach. 
 

3. Odbiór biletów lotniczych + słuchawki Tour Guide w dniu 28.09.2021:  

Zbiórka na lotnisku Kraków – Balice o godz. 03:40 – 04:00. Odbiór biletów lotniczych i słuchawek Tour Guide na lot 

do Gruzji na stanowisku Biura Podróży ARION TOUROPERATOR, które znajduje się na antresoli  

( I piętro) przy  restauracji „Costa Coffe”. (Przy stanowisku check-in 8-9 są schody i winda, z których można 

skorzystać, aby wyjść na antresole do stanowisk biur podróży). Stanowisko Biura Podróży ARION będzie czynne od 

godziny 03:30 do godz. 04:20.  

Uwaga!  Bilety na lot powrotny do Polski zostaną Państwu przekazane w Gruzji. 
 

4. Dokumenty Podróży: 

Dokumentami podróży są paszport lub dowód osobisty ważne minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski oraz 

Unijny Certyfikat COVID. Przypominamy, że przy sobie należy posiadać dokument podróży, który został zgłoszony 

do odprawy u Organizatora wycieczki.  
 

5. Odprawa na lotnisku: 

Po pobraniu biletów lotniczych i słuchawek Tour Guide na stanowisku Biura Podróży ARION należy udać się do 
odprawy biletowej na stanowiska kontroli check–in.  Do odprawy należy udać się najpóźniej na 2 godziny przed 
godziną wylotu, późniejsze zgłoszenie się na stanowiska odpraw może spowodować, że pasażer nie zdąży przejść 
kontroli bezpieczeństwa a tym samym nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu. 
   

6. Miejsca w samolocie:   

Miejsca w samolocie są numerowane i przydzielane automatycznie przez system rezerwacyjny WizzAir  

w trakcie odprawy internetowej dokonywanej przez BP ARION. Może się zdarzyć, że osoby wspólnie podróżujące 

nie będą w trakcie lotu siedzieć razem. Można dokupić gwarancję siedzenia obok siebie za dodatkową opłatą  

w wysokości 100 zł/osoba/jeden kierunek lotu. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Podróży ARION celem 

dokonania zmian w rezerwacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2021.     
 

7. Bilet + bagaż:  

Na podróż do i z Gruzji zakupiony jest bilet WizzPriority upoważniający do odprawy na stanowisku odpraw 

priorytetowych oraz do pierwszeństwa wejścia na pokład samolotu. W ramach biletu można zabrać dwa bagaże 

kabinowe które wnosi się na pokład samolotu i układa samodzielnie w schowku nad i pod siedzeniem.  W cenie 

biletu można zabrać bagaże:  

- walizka na kółkach o całkowitych wymiarach 55 x 40 x 23 cm i wadze do 10 kg  

- mały bagaż podręczny o wymiarach 40 x 30 x 20 cm i wadze do 10 kg 

Uwaga! W przypadku przekroczenia rozmiarów i wagi bagażu linie lotnicze nakładają dodatkową opłatę.  



 

 

 

W bagażu nie można mieć ostrych i niebezpiecznych przedmiotów a wszelkie płyny nie mogą przekroczyć 100 ml 

pojemności (nie dotyczy zakupionych na strefie wolnocłowej w strefie oczekiwania po kontroli bezpieczeństwa).   
 

8. Przelot do Kutaisi: 

Odprawa na lotnisku i przelot do Kutaisi odbywa się samodzielnie bez opieki pilota grupy. Na pokładzie samolotu 

opiekę nad pasażerami sprawuje załoga pokładowa. Po przylocie do Gruzji i przejściu kontroli celnej w Hali 

Przylotów czeka na Państwa polskojęzyczny przewodnik z tabliczką ARION. Budynek lotniska jest mały z jednym 

wyjściem z Hali Przylotów, praktycznie nie ma możliwości zgubienia się.   
 

9. Przejazd na terenie Gruzji: 

Na terenie Gruzji przejazdy odbywają się 49 osobowym, komfortowym autokarem turystycznym z klimatyzacją. 

Miejsca w autobusie są numerowane i przydzielone według kolejności zgłoszeń. Na okładce BP ARION z biletem  

lotniczym jest zapisany numer odpowiadający numerowi siedzenia w autobusie. Na terenie Gruzji ogólnie 

przyjętym zwyczajem jest zebranie na koniec wycieczki tzw „tipu” od grupy dla kierowcy i przewodnika.  
  

10. Obostrzenia sanitarne + Karta Lokalizacji Pasażera:  

W samolocie, miejscach publicznych, autobusie, obowiązują maseczki FFP-2 i zachowanie dystansu.  

Przed przylotem powrotnym do Polski  należy wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera. Kartę można wypełnić w formie 

elektronicznej na stronie internetowej  https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp  lub w tradycyjnej formie poprzez 

wypełnienie formularza. W okładce z biletem znajduje się druk Karty Lokalizacyjnej. Karta zostanie pobrana przez 

personel pokładowy po przylocie do Krakowa lub już na terenie lotniska przez Straż Graniczną.  
 

11. Przylot do Krakowa w dniu 05.10.2021:  

- Po przylocie do Krakowa proszę  zgłosić się na na stanowisko Biura Podróży ARION TOUROPERATOR, które 

znajduje się na antresoli ( I piętro) przy  restauracji „Costa Coffe”. (Przy stanowisku check-in 8-9 są schody  

i winda, z których można skorzystać, aby wyjść na antresole do stanowisk biur podróży) celem zwrotu pobranego 

przed wylotem zestawu słuchawek Tour-Guide. Stanowisko Biura Podróży ARION będzie czynne od godziny 13:20 

do godz. 15:20.  Uwaga! W przypadku braku zwrotu zestawu zostanie nałożona dodatkowa opłata w wysokości 

200 zł/zestaw  

- powrót z Portu Lotniczego Kraków – Balice  do centrum Krakowa odbywa się we własnym zakresie.  

Do centrum miasta  kursują trzy linie autobusowe (208, 209, 252 – bilety można nabyć w automacie na 

przystanku MPK)  oraz  pociąg Kolei Małopolskich na trasie:  Kraków Lotnisko - Kraków Główny - Wieliczka (bilety 

można nabyć w automatach).  

 

- Podstawowe informacje o Gruzji - 
 

STOLICA  

Tbilisi – Stolica i największe miasto Gruzji (1,5 mln mieszkańców). 

JĘZYK 

Językiem urzędowym jest język gruziński. Istnieją również dialekty regionalne. Rosyjski i angielski to główne języki używane przez 

cudzoziemców. 

WALUTA 

Walutą Gruzji jest  Lari (GEL) 

Zalecamy zabranie w mniejszych nominałach waluty Euro i USD do wymiany na miejscu.  

Aktualny kurs waluty można sprawdzać na stronę: www.nbg.gov.ge 

Istnieje możliwość korzystania z kart płatniczych / kredytowych, jednak w słabiej zagospodarowanych rejonach trzeba 

posługiwać się gotówką.  

 



 

 

 

 

RELIGIA  

Ponad 80% mieszkańców Gruzji deklaruje przynależność do Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego, około 9% obywateli  

to muzułmanie (Gruzini w Adżarii i Azerowie w Kwemo Kartlii), 4% należy do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, 2% do 

Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Katolicy stanowią w Gruzji tylko 1%. Możliwy jest udział w niedzielę w katolickich mszach 

świętych w całej Gruzji. W stolicy Tbilisi w kościele Piotra i Pawła, ul. Iv. Javakhishvili 55  
 

NUMERY KIERUNKOWE 

Międzynarodowy kod Gruzji to: 00995.  
 

TELEFONY GSM 

W Gruzji działają telefony polskich operatorów GSM.  Lokalni operatorzy GSM:  

Geocell http://www.geocell.ge/  ; Magti http://www.magtigsm.ge/ ;  Beeline http://www.beeline.ge/  
 

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE 

Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele krajów Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu i pobytu w Gruzji 

przez 90 dni w okresie 180 dni. Dokumentami uprawniającymi do bezwizowego wjazdu i pobytu jest paszport lub dowód osobisty 

ważne przez conajmniej szcześć mesięcy od daty wjazdu na terenie Gruzji.  
 

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA 

Nie są wymagane szczepienia. Występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, gruźlicą, żółtaczką zakaźną oraz wścieklizną. 

W wielu zbiornikach wodnych, jak jeziora i stawy, obowiązuje zakaz kąpieli ze względu na występowanie w nich zarazków 

cholery. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. W Tbilisi i większych miastach czynne są prywatne przychodnie lekarskie 

i szpitale. Ze względu na zmianę flory bakteryjnej, zalecamy zabranie leków przeciwbiegunkowych np. Stoperan. 
 

POMOC W NAGŁYCH PRZYPADKACH 
W Gruzji działa numer alarmowy 112, dzwoniąc na niego istnieje możliwość wezwania karetki pogotowia, policji lub straży 

pożarnej. 
 

PRZEPISY CELNE 

Do Gruzji można wwieźć 4 litry alkoholu. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej na obszar celny UE można wwieźć do kraju 1 litr 

alkoholu powyżej 22% (dotyczy to również 80-procentowego alkoholu etylowego) albo 2 litry alkoholu o mocy do 22%, 

dodatkowo 4 litry wina, 16 litrów piwa oraz do 200 sztuk papierosów. 
 

NARKOTYKI I INNE ŚRODKI PSYCHOTROPOWE 

Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są karane. 
 

UBRANIE 

W większości cerkwi dostępnych dla turystów od zwiedzających wymaga się skromnego ubioru, długiej spódnicy lub spodni, 

nakrycia głowy u kobiet (chusta). Wygodne buty i płaszcz przeciwdeszczowy - wiele atrakcji wymaga podejść po kamienistych 

drogach pod górę. Klimat w Gruzji jest bardzo zróżnicowany, pogoda w górach może znacznie różnić się od upalnych dolin. Przyda 

się cieplejsze okrycie oraz krem z filtrem przeciwsłonecznym.  
 

KUCHNIA  
Kuchnia zajmuje szczególne miejsce w gruzińskiej tradycji i jest częścią tożsamości dzisiejszych Gruzinów. Łagodny  
i zróżnicowany klimat zapewnia obfitość i różnorodność płodów rolnych, w tym wielu aromatycznych przypraw.  
W ciepłym słońcu dojrzewają soczyste pomidory, arbuzy, melony, winogrona a także karalioki (szaron) i dorodne bakłażany.  
Z kolei górskie hale dostarczają baraniny oraz setek gatunków sera. Dzięki temu narodowa kuchnia szczyci się bogactwem potraw 
i smaków. Wśród rozmaitych dań znajdzie się też wiele ciekawych pozycji dla wegetarian. 
 

 

 

 



 

 

 

 

PRZEKĄSKI  

Na gruzińskim stole rzadko goszczą zupy, ale za to podaje się mnóstwo przekąsek. W lecie podstawą jest sałatka  

z pomidorów i świeżej bazylii a we wrześniu z dodatkiem wyciskanego na miejscu oleju ze słoneczników. Przed głównym daniem 

pojawiają się pyszne sery, np. delikatny sulguni. Przyprawy takie jak kolendra, natka pietruszki czy koper podaje się bez 

uprzedniego siekania. Wiele potraw przyrządza się na bazie bakłażanów – „Badridżani”. Są to zarówno nadziewane bakłażany, 

jak i duszone z warzywami (Adżapsandali). Przekąską może też być kurczak na zimno w sosie orzechowym, czyli saciwi. W tej 

części ucztowania gospodynie podają również Lobio (przetarta fasola) i najczęściej kojarzony z Gruzją placek serowy – 

Chaczapuri („chaczo” – twaróg, „puri” - chleb). 
 

DANIA GŁÓWNE  
Głównym daniem bywa często Chinkali. Jest to rodzaj pieroga, który faszeruje się mięsem. Chinkali posiadają swój oryginalny 
kształt a podawane na gorąco zawierają wewnątrz aromatyczny rosół. Chinkali często są zamawiane w restauracjach podczas 
spotkań w gronie przyjaciół. Mcwadi, czyli szaszłyki posypane przyprawami są często zamawiane w restauracjach oraz 
przyrządzane podczas wypadów na pikniki za miastem. Na jesieni przyprawia się je ziarenkami granatów.  
 

DESER  

Gdy uczta zmierza ku końcowi na stole pojawiają się słodkie konfitury, suszone i świeże owoce, np. figi, karalioki, arbuzy, melony, 

mandarynki, winogrona, jabłka, pomarańcze. Nie brakuje też słodyczy. Jedną z bardziej oryginalnych słodkości jest czurczchela - 

są to nawleczone na nitkę orzechy laskowe lub orzechy włóskie zatopione w cieście, które powstaje z gęstego soku winogron. 
 

WINO 

Wino na gruzińskim stole i toasty na bankiecie to rytuał z własnymi zasadami zakorzenionymi w tradycji i kulturze Gruzji. 

Najbardziej znane białe wina w Gruzji to: Cinandali, Rkaciteli, Twishi. Czerwone: Saperawi, Kindzmarauli, Mukuzani, 

Chwanczkara. Podczas wizyty w Gruzji warto również spróbować  sławną wódkę gruzińską - „Czacza”. 
 

WODA 

Woda mineralna jest preferowany przez Gruzinów - "Borjomi",  oraz „Nabeglawi”. Smak nie co "słony” – w Bordżomi – wychodzi 

z ziemi naturalnie gazowana woda - Przez to istnieje brend „Bordzomi”  jako woda lecznica. 
 

GODZINY OTWARCIA: 
Banki i urzędy: 10.00 do 18.00 (w soboty od 10.00 do 14.00, w niedziele nieczynne). 
Sklepy: czynne codziennie od 10.00 do 19.00 (niektóre do 23:00) oraz 24/24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Życzymy miłego pobytu w Gruzji 
 
 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.  31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32 
Tel 12/632-01-50     www.arionsenior.pl       arion@arion.pl 


