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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU 

MK253 / GRUZIE – LYŽE, KOLO, VÍNO, HISTORIE 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Jedná se o poznávací zájezd. Poslední letošní lyže i první kolo! Ráj dobrého jídla i vína u mistrů světa pohostinnosti. 
Pravlast bohémů poznávací, gurmánská i degustační. Bohatá historie jde až k Argonautům. Bílý Kavkaz, ohromující 
skalní města i parádní vinné sklípky.  

Časový harmonogram akce se skládá ze sportovní části  - lyže, kola a  poznávacího okruhu. Na přesuny mám vlastní 
mikrobus, nejsou zařazeny noční přesuny. Ubytováni jsme převážně v hotelech a penzionech střední turistické 
kategorie s polopenzí.  

CESTOVNÍ DOKLADY 
Potřebujeme platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu do ČR) s aspoň 1 čistou stránkou (na 
stránce nemá být ani propité razítko předchozích stránek). Je vhodná fotokopie dvoustrany s osobními údaji a 2 
pasové fotografie, případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními údaji na mail. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro občany ČR i SR: Gruzie: bezvízový styk do 90 dní pobytu. 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
Občané všech zemí mohou vstoupit na území Gruzie za předpokladu, že na hranicích předloží doklad, který 
prokazuje, že cizinec podstoupil kompletní vakcinaci proti covid-19. Cizinci, kteří nejsou očkováni a jsou občany 
EU, předkládají na hranicích potvrzení o negativním testu PCR ne starší než 72 hodin. Klient si hradí PCR test jako 
samoplátce. Před odletem zpět do vlasti platí povinnost vyplnit příletový online formulář a předložit před 
nástupem na palubu letadla PCR test . Po příletu do ČR  je nutné nastoupit neprodleně do karantény a 
absolvovat následně další PCR test na covid-19 ne dříve než 5.den po návratu. Více informací naleznete 
na www.mzv.cz. Situace se vyvíjí a podmínky mohou být upraveny. 

V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Při cestách do zahraničí je potřeba si uvědomit rizika spojená s 
možnými výlohami souvisejícími s onemocněním covid-19 a s tím spojenou karanténou. Vzhledem k aktuální 
situaci změnila ERV Evropská pojišťovna podmínky pro sjednávání pojistek léčebných výloh do jednotlivých 
destinací a storna zájezdu, aby bylo zahrnuto i pojištění nového onemocnění covid-19. Z tohoto důvodu 
nabízíme klientům pojištění léčebných výloh i storna zájezdu, které v dané míře zahrnuje i pojištění zahrnující 
onemocnění covid-19. Podmínky pojištění se mění i pro konkrétní destinace. 

CO S SEBOU 
Batoh nebo sportovní tašku jako hlavní zavazadlo a menší batůžek jako příruční. Kryt na batůžek jako ochrana 
proti dešti. Většinou budeme v tričku a kraťasech. Ve vyšší nadmořské výšce je třeba teplejší oblečení – dlouhé 
kalhoty, bunda, mikina a triko s dlouhým rukávem. Dobré je vrstvit oblečení, více vrstev umožní lepší regulaci 
teplot. Nepromokavá bunda, pláštěnka a deštník...? Sportovní sandály a pevné tenisky nebo nízké trekové boty. 
Pokrývky hlavy (šátek, kšiltovka). Plavky. Ručník, toaletní papír, vlhčené ubrousky. Sluneční brýle, opalovací krém, 
čelovka, případně power banka. Roušky do letadla kvalitnější, respirační. Roušek raději více, i když je v přírodě 
nechceme používat. Lékárnička s nezbytnostmi. Na cyklo rukavice a „ochranné kraťasy“…   

Od nás má smysl vézt jen oblíbené delikatesy a sladkosti, šumáky do vody, kávička… Hrajeme o nejlepší dovezené 
víno. Vezmi také filmy a zajímavosti k tématice na flashce či disku. Můžeme si stylově pouštět nejen inspirující 
dokumenty. Je to hodně o zajímavém povídání. Notebook bere nejen průvodce…?  

https://plf.uzis.cz/
http://www.mzv.cz/
https://www.livingstone.cz/upload/File/prihlaska-podminky-pojisteni/ERV-pojisteni-Covid-sbaleno.pdf
https://www.livingstone.cz/upload/File/prihlaska-podminky-pojisteni/ERV-pojisteni-Covid-sbaleno.pdf
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ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí souvisí i zdravotní opatření. Níže jsou nejčastější očkování. Stav se může měnit. Do 
Gruzie není povinné speciální očkování. 

Vakcinaci a užívání léků je třeba konzultovat s lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

• Břišní tyfus  Doporučené 

Ke konzultaci se obraťte na centra cestovní medicíny.   

Doporučujeme i příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže (střevní potíže, bolest, 
horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Při cestách do zahraničí je potřeba si uvědomit rizika 
spojená kromě jiného i s možnými výlohami souvisejícími s onemocněním covid-19 a s tím spojenou karanténou. 
Pokud máte vlastní pojištění, je nutné si krytí takovýchto případů před odjezdem ověřit, případně sjednat 
odpovídající pojištění. 

Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. Vzhledem 
k aktuální situaci ERV Evropská pojišťovna upravila produktovou nabídku, aby byla zohledněna i varianta týkající 
se případného onemocnění covid-19. Abychom vám mohli zaslat cenovou nabídku pojištění, požaduje ERV vyplnit 
zdravotní dotazník, na jehož základě následně vypočítá finální částku pojistného. 

K základnímu cestovnímu pojištění lze prostřednictvím naší cestovní kanceláře dále sjednat připojištění 
stornopoplatků.  

• STORNO PLUS - i z jiných než zdravotních důvodů cestujícího (zdravotní potíže osob blízkých, nezaviněné 
neobdržení víza, rozsáhlé poškození bydliště apod.) 
Za 7 % z konečné ceny zájezdu. Limit plnění je max. 300 000 Kč, spoluúčast 20 %. V rámci COVID je 
rozšířeno o případ, že vám na letišti změří teplotu a nepustí vás do letadla. 

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na webových 
stránkách https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni  

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na našem webu. 

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna: 

• Gruzie   gruzínský lari (GEL)  1 USD = cca 3,1 GEL, 1 EUR = 3,9 GEL 

Kurz na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Na tržištích jsou ceny nižší než u nás, v supermarketech a běžných restauracích obdobné jako u nás. Nejvhodnější 
měnou je EURO, případně USD. V bance si vyměňte nové nepoškozené bankovky. Směnit lze na mnoha místech 
(banky, pouliční směnárny). 

Některé církevní památky lze navštívit bezplatně, počítejme i se vstupy do objektů. Počítejte i s mimořádnými 
výdaji, nákupy a spropitným. 

Na nezbytné výdaje doporučujeme od 300 EUR výše. Kapesné záleží na množství nákupů a ochutnávek exotické 
kuchyně. Používání platebních karet není všude dostupné, doporučujeme i hotovost. 

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
https://www.livingstone.cz/o-nas/dokumenty-livingstone/pojisteni-ck-proti-upadku
https://www.oanda.com/currency/converter/
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PLATEBNÍ KARTY: 
Platební karty (Visa, Američan Express, Diners club a Master Card) jsou akceptovány v hotelech, v dražších 
restauracích a některých obchodech. Při výběru z bankomatu záleží na vaší bance, doporučujeme si zjistit. 

SPROPITNÉ 
Je slušné dávat spropitné. Restaurace a hotely dávají k cenám 15% vládní daně. V konci akce je vhodná pozornost 
pro řidiče a místního průvodce… 

CENA 

Cena zahrnuje: 

• Všechny transporty mikrobusem  

• 3 x Doprovodná Toyota Sequia s vlekem pro přepravu kol 

• 9x ubytování v hotelech a penzionech s polopenzí: 3x Gudauri, 3x Tbilisi, 1x Telavi, 1x Sighnaghi, 1x 
Bakuriani 

• 2 x skipas ve středisku Gudauri 

• 2 x půjčení ski nebo SNB vybavení (lyže(snb), boty, hůlky, helma) 

• 1 x půjčení skitouring vybavení + lavinové vybavení včetně ABS batohů 

• 3 x půjčení E-bike + helma 

• Místní průvodce 

• Český doprovod 

Cena nezahrnuje: 

• Letecká doprava včetně letištních tax  

• Stravování nad rámec polopenze, nápoje 

• Vstupy do památek a muzeí (cca 50 EUR) 

• Fakultativní aktivity  

• Spropitné pro místní průvodce a řidiče (50 EUR) 

• Cestovní pojištění 

• Poplatky za testy  

• Příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání  

• Cestovní pojištění (rádi vám připravíme nabídku od ERV Evropské pojišťovny) 

UBYTOVÁNÍ 
Ubytovaní budeme v hotelech a penzionech s polopenzí: 3x Gudauri, 3x Tbilisi, 1x Telavi, 1x Sighnaghi, 1x 
Bakuriani. Pokoje jsou dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. 

DOPRAVA 
Cestujeme pronajatými mikrobusy, tři krát doprovodná Toyota Sequia s vlekem pro přepravu kol.  

STRAVA A NÁPOJE 
V ceně je polopenze. Průvodce je nápomocen s výběrem. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Počasí se mění dle nadmořské výšky. Na horách obdobné podmínky jako v Alpách. Citelný chlad za deštivého 
počasí a ráno i večer, kdy nesvítí slunce. 

TBILISI 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nejvyšší průměrná teplota (°C) 2 4 7 13 17 22 24 24 20 14 8 4 

Průměrné srážky (mm) 19 26 39 51 78 76 45 48 36 38 31 19 
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DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 


