Witamy!
Wycieczka do Gruzji była wspaniała!!!!
O wrażeniach turystycznych dużo by mówić, ale to zawsze jest subiektywne.
Kraj pozornie daleki, ale w sumie bardzo bliski kulturowo i obyczajowo, co
było pewnym bardzo miłym zaskoczeniem; ludzie mili i życzliwi - na każdym
kroku spotykaliśmy przychylność i sympatię - zarówno w kontaktach z obsługą
w hotelach, jak i w sklepach, restauracjach, czy na ulicy.
Program wycieczki bardzo dobrze wyważony - nie przeładowany, z zachowaniem
świetnej równowagi między zwiedzaniem i czasem wolnym - czym fantastycznie
sterowała przewodniczka, bez narzucania tzw. "wojskowego drylu", a z
subtelnym wskazywaniem co, jak i kiedy należy robić. A samo zwiedzanie w
wielu miejscach wręcz zapierało dech - zabytki, przyroda, krajobrazy - to
oczywiście nie do opisania. Jedyne - ale to tylko nasza subiektywna opinia nad czym można się zastanowić w przyszłości, korygując program - to
rezygnacja z bardzo męczącego, zatłoczonego i średnio atrakcyjnego Batumi,
na korzyść wydłużenia pobytu w Tbilisi - troszkę pozostał niedosyt
"powłóczenia się" po staromiejskich uliczkach stolicy.
Hotele i pensjonaty w bardzo dobrym standardzie. Warunki bytowe i posiłki bardzo dobre. Może poza jednym miejscem, gdzie warunki w pokojach były
troszkę spartańskie - chodzi o Rusiko's Guesthouse w Telavi. Za to kuchnia
tam była świetna.
Przewodniczka - Pani Irinka (czy Irenka - jak do Niej się zwracaliśmy) - to
jeden z większych organizacyjnych atutów imprezy. Po wielu latach
podróżowania z różnymi przewodnikami - po raz pierwszy spotkaliśmy osobę,
której można przypisać cechę idealnego przewodnika: rzeczowa, kompetentna, o
ogromnej wiedzy, a przy tym miła, bardzo komunikatywna i - co naprawdę
rzadko sie zdarza - potrafiąca w naturalny sposób wprowadzić niemal rodzinną
atmosferę. Mając swiadomość, że Pani Irina wykonywała swoją pracę i że
pewnie po raz setny odwiedzała te miejsca - było niesamowitym zaskoczeniem,
że nawet przez chwilę nie dało się dostrzec zawodowej rutyny, czy znużenia.
Pewnie troszkę temu sprzyjała niewielka liczebność naszej grupy, ale i tak
tu należy się ocena celująca. Państwo - jako profesjonalne biuro
turystyczne - świetnie wiecie, że kiepski przewodnik może zepsuć
najpiękniejszą imprezę, a dobry przewodnik - pozwoli zachować cudowne
wspomnienia z każdej wyprawy.
Także Pan kierowca (Pan Dawid), który nas woził, zasługuje na bardzo
przychylną opinię - miły, serdeczny człowiek z dużym poczuciem humoru,
dbający o komfort przejazdów i o dobrą atmosferę w przerwach w podróży.
Z czysto prywatnych uwag: to akurat my z żoną namówiliśmy pozostałe
towarzystwo na skorzystanie z oferty "Bezkresów" (byliśmy już w ubiegłych
latach na imprezach z Państwa biurem) - inni nie znali tego biura wcześniej.
I nie zawiedliśmy się. Z pełną odpowiedzialnością będziemy w przyszłości
rekomendować "Bezkresy".
Dziękujemy!!!
Pozdrawiamy serdecznie
Małgorzata i Jacek K************

