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WYJAZD  
INFORMACYJNY
GRUZJA 
CZERWIEC 2019
W ramach niniejszej oferty pragniemy

Państwu zaprezentować wyjazd

informacyjny dotyczący strategicznego

projektu Anaklia, który dotyczy portu

głębinowego oraz strefy ekonomicznej.

Wyjazd organizowany jest przez Polsko

Gruzińską Izbę Przemysłowo Handlową. 

 

W ramach wyjazdu będziecie mieli

Państwo okazję dowiedzieć się o

potencjale inwestycyjnym Gruzji, poznać
obecne trendy zakupowe i planowane

elementy projektu w Anaklii.  

Anaklia to: 
 
- Brama do rynku 800 milionów
konsumentów na Kaukazie i w Azji
Centralnej 
 
- Strefa wolnego handlu z dostępem
do rynków liczących 2.3 mld ludzi 
 
- Istotna część Nowego Jedwabnego
Szlaku (New Silk Road) i korytarzy
transportowych South-West and
TRACECA  

GRUZJA



Dzień 1 (17.06) : 

Wylot z Warszawy do Tbilisi (samolot LOT startuje o godz. 22:25. Przylot do Tbilisi ok. godz. 04:05 miejscowego czasu. 

Dzień 2 (18.06) : 

Transfer z lotniska do hotelu (4*) w Tbilisi, wczesne zakwaterowanie w hotelu. 

Śniadanie w hotelu i odpoczynek po locie. 

11:30 – 12:00 transfer do siedziby Polsko Gruzińskiej Izby Przemysłowo Handlowej 

12:00 – 13:30 spotkanie informacyjne z Polsko Gruzińską Izbą Przemysłowo Handlową 

- przedstawienie potencjału gospodarczego Gruzji: przedstawiciel Izby 

- prezentacja firm polskich - członków delegacji 

13:30-15:00 Lunch 

15:00 - 17:00 spotkanie w Anaklia Development Consortium i prezentacja projektu 

17:00 - 20:00 przejazd do restauracji i uroczysta kolacja dla delegacji wraz z partnerami z Gruzji 

Dzień 3 (19.06) 

Śniadanie w hotelu. 

9:30 - 10:00 transfer z hotelu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury 

10:00 - 11:30 spotkanie z przedstawicielami MRRiI 

11:30 - wyjazd z Tbilisi 

14:30 - 15:30 lunch ze specjałami kuchni gruzińskiej 

18:00 przyjazd do Anaklii i zakwaterowanie w hotelu 

19:00 – 21:00 kolacja 

Dzień 4 (20.06) 

09:30 - 10:00  - spotkanie z władzami miasta Anaklia 

10:00 - 12:00 - wizytacja portu i strefy ekonomicznej 

12:00 - wyjazd z Anaklii do Kutaisi (przystanek na lunch) 

15:30 - 17:00 spotkanie z władzami miasta Kutaisi (przedstawienie projektów w regionie Imeretia) 

17:00 - wyjazd do Tbilisi 

20:00 - kolacja 

21:30- zameldowanie w hotelu 

Dzień 5 (21.06) 

2:15 - wyjazd z hotelu na lotnisko 

4:55 - wylot z Tbilisi 

6:40 - lądowanie w Warszawie 

 

 

 

PLANOWANY PROGRAM

WYJAZDU 

Czerwiec 2019



Świadczenia w ramach wyjazdu: 

 

 

- 3 noclegi wraz ze wczesnym zakwaterowaniem pierwszego dnia w Tbilisi, 4 * 

- 1 nocleg w Anaklii 

- śniadania w hotelach 

- lunch każdego dnia 

- uroczystą kolacje w Tbilisi, wraz z degustacją wina 

- uroczystą kolacje w Anaklii, wraz z degustacją wina 

- ubezpieczenie turystyczne 

- pełna logistyka podczas pobytu 

 

 

 

 

 

ZAPEWNIAMY



Telefon: 

 +48 511 091 867 

+48 696 070 470 

 

Email: 

chamber@pol-ge.com 

i.syrota@pol-ge.com 

 

 

 

KONTAKT

Polsko Gruzińska Izba 

Przemysłowo Handlowa


