Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć

Gruzja

Informacje Gruzja
Język

Gruziński

Stolica

Ludność

Tbilisi

Religia

4, 5 mln

Waluta

Prawosławie,
Lari (GEL)
chrześcijaństwo

Powierzchnia

69.700 km²

Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji przydatnych przed podróżą do Gruzji.

Czas

konieczne adaptery.

Różnica czasu w stosunku do Polski +2h.

Telefon i internet
Transport w Gruzji

Międzynarodowy numer kierunkowy do Gruzji to +995.

Autokary, których używamy w Gruzji, wybierane są w

Dzwonienie do Polski jest drogie, prosimy o

najlepszej możliwej kategorii, jeśli to możliwe

zpoaznanie się z cennikiem swojego operatora

posiadają klimatyzację.

telefonii komówrkowej.

Gospodarka

Woda pitna i higiena

W Gruzji jest dość tanio, Obiad w restauracji można

Hotele i większe restauracje mają nowoczesne toalety.

zjeść za ok 30PLN.

Jednak standard publicznych toalet i na obszarach
wiejskich może wydawać się prymitywny. Prosimy

Waluta i karty kredytowe

zaopatrzyć się w papier toaletowy lub paczkę mokrych

W Gruzji używa się gruzińskiego lari (GEL). Lari dzieli się

chusteczek i ewentualnie żel do rąk.

na 100 tetri.W cąłym kraju dostęne są bankomaty, w
których można korzystać z kart Visa, Mastercard itp.

Nie należy pić wody z kranu, sugerujemy kupno

Kartą można płącić również w większych hotelach,

butelkowanej wody.

restauracjach i niektórych sklepach w Tbilisi. Be trudu
można też znaleźć kantory, w których można

Palenie

wymieniać dolary amerykańskie, euro lub ruble

Podczas wszystkich lotów i transportu obowiązuje

rosyjskie.

oczywiście zakaz palenia. Podobnie jak w Polsce,
zabronione jest palenie w pomieszczeniach

Napiwki

ogólnodostępnych.

W Tbilisi i innych dużych miastach rachunek za
restauracje, kawiarnie i taksówki jest zwykle

Kultura

zaokrąglany do 10 Lari, więc nie jest to konieczne

Gruzja jest gościnnymkrajem, otwartym na turystów.

dawanie napiwków.

Nie ma konkretnych zasad i wytycznych dotyczących
stroju lub zachowania, ale podczas odwiedzania

Elektryczność
W Gruzji napiecie w gniazdkach wynosi 220V, nie są
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kościołów należy pamiętać o zakryciu ręce i nogi.

Przepisy wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Gruzji.
Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich podróżujących do Gruzji. Okres bezwizowego przebywania
na terytorium Gruzji dla turystów wynosi do 365 dni od daty wjazdu.
Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym.
Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego, posiadanie zawsze ze sobą paszportu, ponieważ
większość gruzińskich urzędów oraz punktów usługowych uznaje wyłącznie paszport, jako dokument
potwierdzający tożsamość. Radzimy także podczas podróżowania po Gruzji przechowywać dowód osobisty i
paszport w różnych miejscach. W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy
powrót z Gruzji do Polski na drugim dokumencie. Taką możliwość daje jednak wyłącznie lot bezpośredni lub z
przesiadką na terytorium Unii Europejskiej lub Państw Schengen.
Obywatele innych państw uzyskają informacje na temat obowiązujących ich przepisów wjazdowych
kontaktując się z Ambasadą Gruzji w Polsce tel. +48 22 616 62 25 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways
www.wizaserwis.pl
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Gruzja
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z
lekarzem rodzinnym lub punktem szczepień w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie wymaganych
szczepieniach szczepieniadlapodrozujacych.pl/zalecane-szczepienia/gruzja
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Klimat i pogoda w Gruzji
Tutaj możesz przeczytać o klimacie w Gruzji i zobaczyć średnią pogodę i temperaturę w stolicy
Tbilisi.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

6

7

12

18

23

27

31

31

26

20

13

7

-2

-1

2

7

12

16

19

19

15

9

4

-1

20

21

36

43

87

69

50

37

42

46

37

20

Tbilisi
temp. w
dzień
temp. w
nocy
opady
(mm)
Źródło: DMI
Góry Kaukazu w północnej Gruzji utrzymują zimno z Syberii poza granicami kraju, a na nisko położonych
terenach klimat jest subtropikalny z wysokimi temperaturami w lecie. Szczególnie w górach jest dużo deszczu i
śniegu, a wiele małych lodowców sprawia, że widok na góry jest jeszcze piękniejszy.
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