
Gruzja  
14.06-21.06.2022r 
TRANSFER : 

Wyjazd z Zelowa o godz. 5.00. ( przystanek Pl. Dąbrowskiego ) 

 

KARTY POKŁADOWE OTRZYMACIE PAŃSWTO W DNIU WYJAZDU OD 

PRZEDTAWICIELA BIURA PODRÓŻY FAMA-TOUR 

14 czerwca 2022 

WYLOT/PRZYLOT 

 Warszawa/Tbilisi o godz. ( LO 725 ) 10.20 – 16.00  

21 czerwca 2022 

WYLOT/PRZYLOT 

Tbilisi/ Warszawao godz. ( LO 726 )  16.55 -  19.10 

Transfer z lotniska   

PRZEDSTAWICIEL BIURA: Beata Kruk tel; +48 883 341 375 

OPIEKUN W GRUZJI: Tamuna Kukhaleishvili tel; +995 598 44 18 78 

 
 

PROSIMY O ZABRANIE:  

Dokumentu tożsamości ( PASZPORT / DOWÓD OSOBISTY) – zabieramy to co było 

podawane podczas podpisywania umowy. Prosimy również o zabranie ksero 

wymaganego dokumentu. (najlepiej schować do bagażu rejestrowanego) 

Prosimy o wygenerowanie: (info z dnia 2022.05.31) 

Unijnego Certyfikatu Covidowego/ wykonanego testu - WAŻNE! WERSJA PAPIEROWA 

ZASADY WJAZDU na terytorium Gruzji 

NA:www.https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja 

 

BAGAŻ: 

Bagaż podręczny:  

Bagaż podręczny / os.: 1 szt., do 8 kg, do 118 cm np. (55 x 40 x 23 cm= 118 cm). 

Bagaż rejestrowany do luku bagażowego : 

Bagaż rejestrowany / os.: 1 szt., do 23 kg, do 158 cm (suma wymiarów  dł. x szer. x 

wys.); 

 

Na teren Gruzji  można wwozić takie leki jak: np. ibuprom, stoperan czyli leki doraźne 

na bóle, biegunkę. Jeśli chcą Państwo wwieźć do Gruzji leki, które przyjmują Państwo 

na stałe muszą Państwo mieć przy sobie recepty lub zaświadczenie lekarskie 

poświadczające przyjmowanie  tego rodzaju leki. Leki w razie dodatkowej kontroli 

muszą razem znajdować się z zaświadczeniem w bagażu podręcznym. Dobrze jeśli leki 

przewożone są w oryginalnym opakowaniu. W praktyce jeszcze nigdy się nam nie 

zdarzyło żeby było to tak skrupulatnie sprawdzane- ale taki jest wymóg.  

 

 

 



Strefa czasowa: 

Do godziny, którą obecnie mamy w Polsce, należy dodać 2 h ( np. tj, w Polsce jest 

godz. 10.00 tak w Gruzji 12.00) 

 

Co zabrać ze sobą: 

Pogoda w Gruzji jest bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. W tym okresie 

temperatura to: 24-32 stopni.  

- polecamy zabrać – mały plecak, który na pewno będzie wygodniejszy w podróży 

- paszport lub dowód osobisty  oraz ksero wybranego dokumentu 

- prosimy o zabranie okrycia na głowę np. kapelusz, czapka 

- podczas pobytu  nad M. Czarnym polecamy zabranie ręcznika plażowego oraz 

obuwia do pływania ( o ile  takie państwo posiadacie)- plaże w Batumi są kamieniste 

- podczas podróży i zwiedzania warto mieć obuwie wiązane lub zapinane ( nie 

zalecamy tzw. ,, japonek”) 

- prosimy o zabranie chusty lub długą sukienkę. – podczas zwiedzania świątyni panie 

powinny mieć zasłonięte ramiona i kolana: najlepiej sprawdzają się 2 duże chusty). 

 

Hotele: 

W każdym hotelu do dyspozycji jest: ręcznik, suszaka oraz czajnik elektryczny.  

W każdym hotelu dostępne jest Wi-fi.  

 

 

WALUTA: 

Obowiązującą walutą w Gruzji jest lari (GEL), który dzieli się na 100 tetri.  

Średni kurs to : 1 GEL =  1,48 zł 

Nie ma problemu z wymianą euro lub dolarów na lari. Walutę na którą  się Państwo 

zdecydujecie to już od was zależy, ważne aby banknoty nie były zniszczone. Dolar 

powinien być wydany przynajmniej po 2006 r.  

 

CENY W GRZUJI: 

Ceny porównywalne są  z cenami  w Polsce. 

KAWA / HERBATA – 5-8 lari 

Woda mineralna niegazowana – 1 lari 

Lunch 20-30 lari np. gruzińska pizza ,, chaczapuri” 

 

INFORMACJE. 

 

Język; językiem urzędowym jest jęz. gruziński. Prawie z każdym Gruzinem dogadamy 

się  w języku rosyjskim oraz angielskim.  

Telefony: rooming działa bez problemu , ale jest stosunkowo drogi.  

Najlepiej korzystać z Wi Fi i darmowych kafejek internetowych – używając do rozmów 

komunikatorów Whats App oraz Messenger. Można kupić pakiet startowy – koszt 

około 20-35 lari.  

 

 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania służę pomocą- BEATA    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


