
GRUZjA-WIELKI KAUKAZ I GOśCINA U GRUZINA
Tbilisi-Kachetti-Sighnagi-Wielki Kaukaz-jezioro Żinwalskie

Każbegi Gudaurii-Mccheta Uplisciche-Kutaisi-Kobuleti-Batumi

1 DZIEŃ - Zbiórka na lotnisku Warszawa-Okęcie na dwie godziny przed wylotem-spotkanie  
z pilotem. Odprawa biletowo – paszportowa i przelot do Tbilisi.        
2 DZIEŃ - Przylot samolotu do Tbilisi ok.godz. 04.00 Transfer do hotelu w Tbilisi i zakwaterowanie. 
Późne śniadanie. Dzień w pełni poświęcony pięknu i architekturze stolicy Gruzji – TBILISI i jednego 
z najstarszych miast na świecie. Udamy się na zwiedzanie starego miasta, odwiedzimy Most 
Pokoju, wjedziemy również kolejką linową na wzgórze Sololaki, zobaczymy Fortecę Narikala  
(IV w.), z której podziwiać można przepiękny widok na stare miasto, to najbardziej znany zabytek 
Tbilisi z czasów starożytnych, ludzie nazywają ją sercem i duszą miasta. Kolejnym miejscem, które 
zobaczymy jest Sobór Trójcy Świętej na wzgórzu św. Eliasza. Tego dnia odwiedzimy najpiękniejsze 
zakątki stolicy -zobaczymy również zabytkową dzielnicę Łaźni - Banie które stanowią wizówkę 
Tbilisi. Wieczorem czeka nas wystawna obiadokolacja z pokazem regionalnych tańców i śpiewu 
gruzińskiego, wszystko to okraszone wyśmienitym lokalnym winem. Nocleg w Tbilisi.
3 DZIEŃ - Po śniadaniu wyruszymy w drogę do KACHETII – regionu będącego kolebką 
światowego winiarstwa. Zatrzymamy się w klimatycznej winnicy, na degustację lokalnych 
trunków-tradycyjnego wina i czaczy. Odwiedzimy sławny monastyr Bodbe, kompleks klasztorny  
św. Nino, miejsce pochówku św. Nino, która w IV wieku wprowadziła w Gruzji chrześcijaństwo. 
Następnie udamy się do „gruzińskiego miasteczka miłości” Sighnaghi. Miasto zostało zbudowane 
na wzgórzu, z którego podziwiać można wspaniały widok na dolinę Alazani. Najlepiej odnowione 
miasto w całej Gruzji i wizytówka tego regionu. Powrót do stolicy, podczas którego podziwiać 
będziemy piękno regionu Kachetia, ulokowanego w zjawiskowej dolinie. Obiadokolacja z winem 
w małym przytulnym muzeum winiarstwa. Nocleg w Tbilisi.
4 DZIEŃ  - Obfite śniadanie w hotelu. Wyruszymy słynną GRUZIŃSKĄ DROGĄ WOJENNĄ niezwykle 
malownicza trasa biegnąca przez Wielki Kaukaz. Wzdłuż drogi można podziwiać piękne widoki, 
wspaniałe zabytki, wiele fortyfikacji i wież strażniczych, z których część przetrwała do dzisiejszych 
czasów. Po drodze zwiedzimy XVII – wieczną FORTECĘ ANANURI – miejsce wielu historycznych 
walk. Forteca jest malowniczo położona nad Jeziorem Żinwalskim. Zobaczymy również przełęcz 
krzyżową i narciarki kurort GUDAURI. Dalszy przejazd do KAZBEGI. Wjedziemy na wzgórze (przejazd 
samochodami terenowymi 4x4), na którym znajduje się sławny KLASZTOR CMINDA SAMEBA, 
towarzyszyć nam będą widoki monumentalnych gór Kaukazu. Późniejszym popołudniem czeka nas 
droga powrotna do Tbilisi. Obiadokolacja z winem. Nocleg w Tbilisi.
5 DZIEŃ - Obfite Śniadanie. Odwiedzimy zabytkowy monastyr Jvari, leżący na wzgórzu skąd 
podziwiać można zjawiskową barwę wody, przy ujściu Aragwy do rzeki Kury. Monastyr stanowi perłę 
gruzińskiej architektury Następnie udamy się do MTSKHETA (zwanej Drugą Jerozolimą) to starożytne 
miasto, była stolica kraju oraz religijne centrum Gruzji. Tu w IV w Gruzja przyjęła chrzest. Mieści 
się tu najważniejszy relikt chrześcijaństwa (Szata Chrystusa). Odwiedzimy starte miasto i związaną 
z wieloma legendami Katedrę- Sweti Cchoweli, która uznawana jest za najważniejszy zabytek  
w Gruzji. Po drodze odwiedzimy miasto skalne UPLISCICHE (dosł. tł. Twierdza Pana)  w okolicach 
Gori. Jest to miejsce ważne historycznie, jest to najstarsze miasto skalne na terenie Gruzji. Następnie 
czeka nas droga do Kutaisi. Obiadokolacja i nocleg w Kutaisi.  
6 DZIEŃ - Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Pojedziemy do KUTAISI – drugiego pod względem 
wielkości miasta w Gruzji, Zwiedzanie KLASZTORU GELATI - czyli znakomicie zachowanego 
zespołu klasztornego z XII wieku, który znany jest przede wszystkim z fresków i mozaik oraz  
Jaskini Prometeusza, zaliczymy bazar i zrobimy ostatnie zakupy pamiątek. Opcjonalnie spacer  
w parku dendrologicznym po drodze do Kobuleti. Po południu czas wolny nad morzem. 
Obiadokolacja i nocleg w Kobuleti. 
7 DZIEŃ - Po śniadaniu pojedziemy w kierunku BATUMI. Po dotarciu do „Perły Morza Czarnego” 
udamy się na spacer słynnym bulwarem, będącym pomnikiem minionej epoki przepychu. 
Zobaczymy kilka sławnych miejsc, w tym Wieżę Alfabetu gruzińskiego, Teatr Letni, Tańczące 
Fontanny czy Pomnik Alego i Nino. Czas wolny. Obiadokolacja w Batumi, podczas której 
zakosztujemy przysmaku regionu - Chaczapuri Adżarauli. Nocny spacer po oświetlonym mieście.   
Powrót do Hotelu w Kobuleti.   
8 DZIEŃ - Śniadanie Czas wolny nad morzem. Po kolacji transfer na lotnisko w Tbilisi.
9 DZIEŃ - Odprawa,  wylot samolotu  do Warszawy. Przylot do Warszawy.

Program:

Cena obejmuje:                                  
- 7 noclegów i w hotelach *** (pokoje 2-os z łazienkami i TV ) -4 noclegi w Tbilisi, 
  1 nocleg w Kutaisi, 2 noclegi w Kobuleti. 
- wyżywienie: 7 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiadokolacja uroczysta z pokazem tańców narodowych
- wino i inne trunki regionalne podawane do posiłków 
- Transport podczas realizacji programu (jeep, marszrutki, autokar z klimatyzacją),
- opieka polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania
- opiekę licencjonowanego pilota 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie Signal Iduna.- NNW, KL, Choroby Przewlekłe 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP 
Cena nie obejmuje: 
- przelotu Warszawa -Tbilisi – Warszawa ok. 1800-2000zł w zależności od terminu rezerwacji.
- Dopłaty do pokoju 1 – os.
Uwagi: 
- ceny obowiązują przy grupie 30-35 osób

GRUZJA - to nie tylko bogata historia, zabytki czy zapierające dech w piersiach krajobrazy. To przede 

wszystkim niezwykła gościnność mieszkańców. Powiedzenie „Gość w dom, Bóg w dom” stało się  

w kraju narodową ideologią. Tam jest naprawdę pięknie!! Dzikość, piękne krajobrazy, brak uciążliwej 

infrastruktury turystycznej, która potrafi skraść duszę najpiękniejszemu miejscu na ziemi, to wszystko 

sprawia że przebywając w Gruzji człowiek czuje się swobodnie. Do najpiękniejszych miejsc w kraju 

należą Mt. Kazbek (5033 m n.p.m) to jeden z najwyższych i najpiękniejszych szczytów Kaukazu, Jezioro 

Keli – niezwykle malownicze górskie jezioro oraz Svaneti - piękna prowincja, której północne 

rejony zostały wpisane na listę UNESCO.


