Mednarodna pustolovska odprava
Gruzija 15. -25. avgust 2020

OSNOVNE INFORMACIJE
Termin: 15. – 25. avgust 2020 (10 dni)
Program se izvaja preko Društva prejemnikov zlatega priznanja MEPI. Udeležence bodo na poti
spremljali voditelji odprav. Potovanje je namenjeno izključno udeležencem v Programu MEPI.
Kontakt: zlatniki@mepi.info, Žana Križanič (tel. št. 040 898 964)
CILJNA SKUPINA
K potovanju v Gruzijo vabimo udeležence srebrne in zlate stopnje, ki bi želeli tam opraviti pustolovsko
odpravo. Prednost pri prijavi bodo imeli udeleženci zlate stopnje, saj so mesta omejena.
OPIS DESTINACIJE
Gruzija leži na goratem območju južnega Kavkaza, na samem stičišču Evrope in Azije. Območje, ki ga
danes država obsega, je bilo stoletja žarišče družbenih sprememb v Zakavkazju. O dolgi zgodovini priča
starodavna in bogata kultura ljudstva, ki je znano po svojem gostoljubju.

V njenem glavnem in hkrati največjem mestu Tbilisi so se skozi zgodovino prepletale različne kulture
in religije. Raznolika zgodovina mesta, ki je bilo ustanovljeno v 5. stoletju, se odraža v arhitekturi ter v
sami kulturi današnjih prebivalcev. Poleg Tbilisija se v Gruziji nahajata še mesti Kutaisi in Mtskheta, ki
sta med 16 najstarejšimi evropskimi mesti. Prvo leži na starodavnem območju južnega Kavkaza, kjer
so ljudje živeli že v drugem tisočletju pred našim štetjem.
Gruzija je bila v 9. in 10. stoletju kraljevina, ki je v 13. stoletju razpadla zaradi turških vpadov. V 13.
stoletju je kraljevino zavzelo Osmansko cesarstvo. Po razpadu le-tega je Gruzija postala sestavni del
ruskega imperija ter kasneje tudi del Sovjetske zveze, osamosvojila pa se je leta 1991.
Država je zelo gorata, zapletena postavitev gorskih grebenov pa povzroča izolacijo nekaterih delov
države, predvsem območja zgornjega Svanetija, ki pa obenem predstavlja enega najlepših in najbolj
slikovitih predelov Gruzije. Za neokrnjeno pokrajino območja in ohranjenost vasi je predvsem zaslužna
odrezanost od ostalega sveta.
Južno mejo države tvori pogorje malega Kavkaza, severno mejo pa označuje visoki Kavkaz, katerega
najvišji vrhovi segajo tudi čez 5000 m nadmorske višine. V Gruziji najdemo tudi najvišje stalno naselje
v Evropi, in sicer vasi Bochorna in Ushguli, ki ležita na 2345 in 2100 m nadmorske višine.

ITINERAR
1. dan : Polet proti Gruziji (Brnik ali okoliška letališča) v glavno mesto Tbilisi; transfer do mesta
nastanitve, namestitev, ureditev formalnosti
2. dan: Ogled mesta in kulturnih znamenitosti, priprave na odpravo
3. dan: 1. dan odprave
4. dan: 2. dan odprave
5. dan: 3. dan odprave
6. dan: 4. dan odprave
7. dan: 5. dan odprave
8. dan: Ogledi kulturnih in naravnih znamenitosti, transfer v Tbilisi
9. dan: Ogled Tbilisija
10. dan: Polet nazaj
POTOVALNI DOKUMENTI
Za obisk Gruzije potrebujete veljavno osebno izkaznico ali potni list, viza pa za vstop ni potrebna, poleg
tega potrebujete turistično zavarovanje z dovolj visokim kritjem za potovanja izven Evrope. Če že
imate urejeno celoletno zavarovanje (npr. CORIS), dodatnega zavarovanja ne potrebujete. Turistično
zavarovanje lahko sklenete sami, lahko pa vam ga uredimo mi za ustrezno doplačilo.
CENA ODPRAVE
Okvirna cena odprave je 670 EUR in je odvisna od končne cene letalske karte na dan nakupa karte.
Cena letalske karte se lahko namreč do zaključka prijav zviša!
Strošek odprave bomo z zbiranjem donatorskih in sponzorskih sredstev znižali. Od udeležencev, ki

se bodo prijavili, pričakujemo aktivno sodelovanje pri pridobivanju sredstev.
Cena zajema:
-

povratno letalsko karto Ljubljana (LJU) – Tbilisi (TBS) preko Istanbula,
namestitev v Gruziji
transfer od letališča do mesta namestitve in nazaj, ter prevoz do območja odprave,
stroške prehrane
stroške vodenja in organizacije.

Cena ne zajema:
-

turističnega zavarovanja,
zavarovanja rizika odpovedi (4,3% od vrednosti letalske karte)

Udeleženec letalsko karto (okvirno 370 EUR) v celoti plača ob prijavi na odpravo in s tem tudi potrdi
udeležbo. Strošek vodenja in organizacije 100 EUR udeleženec plača najkasneje 30 dni pred odpravo.
Vse ostale stroške udeleženec plača direktno ponudnikom storitev v Gruziji.
Turistično zavarovanje je obvezno in ga lahko sklene udeleženec sam pri poljubni zavarovalnici (kritje
vsaj 50.000 EUR) ali pa mu ga doplačilo cca. 20 EUR (odvisno od števila udeležencev) uredimo mi. Če
ima udeleženec že sklenjeno letno zavarovanje (npr. CORIS), ni potrebno sklepati dodatnega
zavarovanja.
Zavarovanje rizika odpovedi krije stroške odpovedi udeležbe na odpravi, ki jih mora udeleženec
povrniti organizatorju zaradi odpovedi oziroma neudeležbe na odpravi zaradi bolezni ali poškodbe.
Premija zavarovanja znaša 4,3% vrednosti letalske karte, katere cena še ni fiksna.

POSTOPEK PRIJAVE
Prijave sprejemamo preko spletnega obrazca do 15. januarja 2020 ali do zapolnitve mest. Udeležence
bomo na podlagi izpolnjenega obrazca kontaktirali glede nadaljnjega postopka (soglasje staršev,
plačilo letalske karte). Kot dokončna potrditev prijave se šteje plačilo letalske karte na podlagi
izdanega računa. Pridržujemo si pravico, da udeležencem, ki računa ne bodo poravnali pravočasno,
zavržemo prijavo.

