
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przelot do 

Tbilisi. 

DZIEŃ 2 

Przylot do Tbilisi o 04:00, powitanie na lotnisku przez 

lokalnego, polskojęzycznego pilota-przewodnika. 

Zakwaterowanie, czas na odpoczynek. Śniadanie, 

zwiedzanie starego miasta oraz najważniejszych 

zabytków stolicy – twierdzy Narikala, na którą 

wjedziemy kolejką linową, co pozwoli nam na 

podziwianie panoramy miasta, z twierdzy natomiast 

otwiera się przepiękny widok na całą stolicę; 

Abanotubani (dzielnica łaźni siarkowych), kręte uliczki 

starego Tbilisi, najważniejsze świątynie miasta: katedra 

Sioni (XVII w.), oraz najstarsza cerkiew Tbilisi – 

Anczischati (VII w.). Kolacja w restauracji z pokazem 

tańców gruzińskich. Nocleg w Tbilisi.  

DZIEŃ 3 

Śniadanie. Wyruszamy w kierunku wysokich gór 

kaukaskich. Naszym pierwszym celem jest przepięknie 

położona twierdza Ananuri (XVI w.). Dalej wspinając się 

coraz wyżej po Gruzińskiej Wojennej Drodze, 

docieramy do monastyru świętej Trójcy Gergeti, 

położonego na wys. 2020 m n.p.m., to jedno  

z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Gruzji. Na  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monastyr wjeżdżamy samochodami terenowymi,  

z Gergeti w warunkach dobrej widoczności, zobaczyć 

można szczyt Kazbek (5054 m), drugi najwyższy szczyt 

kraju. Po zwiedzaniu powrót do Tbilisi, obiadokolacja 

po drodze, nocleg w Tbilisi. 

 

DZIEŃ 4 

Śniadanie, wyjazd na wschód kraju, do regionu Kacheti, 

który zwany jest “krainą wina”. Zwiedzanie 

przepięknego monastyru Bodbe, gdzie pochowana jest 

św. Nino – apostołka cerkwi gruzińskiej, która 

przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji już w IV wieku.  

Z monastyru rozciera się oszałamiający widok na dolinę 

Alazańska, gdzie uprawiane są najlepsze szczepy 

winogron. Dojazd do miasta miłości Signagi, które 



idealne zachowane zostało od wieków XVII-XVIII. 

Spacer po miasteczku-muzeum, wizyta na lokalnym 

bazarku, gdzie kupić można domowe wina i gruzińskie 

smakołyki. Wizyta w domowej winnicy, gdzie zobaczyć 

można, jak robi się gruzińskie domowe wino, 

degustacja wina i czaczy (bimber gruziński) połączona  

z obiadokolacją. Powrót na nocleg do Tbilisi. 

DZIEŃ 5 

Śniadanie, wyjazd z kierunku Kutaisi. Po drodze 

zwiedzanie skalnego miasta Upliscyche w mieście Gori, 

jest to najstarszy zabytek i najstarsze skalne miasto na 

terytorium Gruzji, według źródeł historycznych, 

pierwsze osady tutaj pojawiły się aż w II tysiącleciu 

p.n.e.! Miasto powala rozwiniętą, jak na tamte czasy, 

infrastrukturą oraz różnorodnością jaskiń  

i pomieszczeń mieszkalnych. Po zwiedzaniu Upliscyche, 

udajemy się do centrum miasta Gori, gdzie zobaczymy 

z zewnątrz dom-muzeum oraz pancerny wagon J. 

Stalina, który urodził się i spędził pierwsze lata swojego 

życia właśnie w Gori. Dojazd do Kutaisi, 

zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg w Kutaisi lub 

Ckaltubo. 

DZIEŃ 6 

Śniadanie. Udajemy się do wysokogórskiego regionu 

Swanetii. Ten region, wpisany na listę UNESCO, 

zadziwia niesamowitą architekturą – średniowiecznymi 

wieżami. Wieczorem spacer po miasteczku Mestia. 

Obiadokolacja i nocleg w Mestii.  

DZIEŃ 7 

Śniadanie. Wyruszamy w kierunku magicznej wioski 

Uszguli, jest to jedna z najwyżej położonych stale 

zamieszkałych osad w Europie (2200 m n.p.m.). 

Przejazd samochodami terenowymi zajmie około 1,5 

godz. w jedną stronę. W Uszguli zwiedzimy główną 

świątynie wioski - cerkiew Lamazia IX w. Po spacerze 

po wiosce i podziwianiu najwyższych szczytów 

kaukaskich, wrócimy do Mestii. Obiadokolacja i nocleg 

w Mestii. 

DZIEŃ 8 

Po śniadaniu wyjeżdżamy w kierunku wybrzeża Morza 

Czarnego, do legendarnego kurortu Batumi. Batumi to 

miasto palm, pysznej adżarskiej kuchni i ciepłego 

morza. Pierwszy dzień spędzamy nic nie robiąc –  

w programie tylko plażowanie i wypoczynek. 

Obiadokolacja i nocleg w Batumi. 

DZIEŃ 9 

Śniadanie. Czas wolny w Batumi, obiadokolacja we 

własnym zakresie, nocleg w Batumi.      

 

 

DZIEŃ 10 

Śniadanie, wyjazd w kierunku Kutaisi. Po drodze 

zwiedzanie przepięknego kanionu Martwili, gdzie 

oprócz spaceru wzdłuż kanionu, popływamy 

pontonami po rzece Abasza i będziemy mogli 

podziwiać całe piękno okolicznych cudów natury. 

Przejazd do uzdrowiska Ckaltubo, zwiedzanie 

malowniczej jaskini Prometeusza. Obiadokolacja  

i nocleg w Kutaisi lub Ckaltubo.  

DZIEŃ 11 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Udajemy się na 

zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta Kutaisi. 

Zobaczymy akademię Gelati (UNESCO), gdzie jeszcze  

w XI-XII wieku tłumaczyli największe dzieła filozofii 

greckiej, główną cerkiew pw. Matki Boskiej, która 

słynna jest z przepięknych kolorowych fresków, a na 

koniec odwiedzimy grób Dawida Budowniczego – 

najbardziej wybitnego króla Gruzji. Po zwiedzaniu 

wyjazd do Tbilisi. Dojazd, wolny czas. Pożegnalna 

obiadokolacja, krótki nocleg w Tbilisi. 

 

DZIEŃ 12 

Nocny przejazd na lotnisko. Pożegnanie z miejscowym 

pilotem-przewodnikiem i wczesno poranny wylot do 

Polski. 



 

CENA: 2 980 PLN + 700 EUR 

I rata: 800 PLN płatna przy zapisie 

II rata: 2 980 PLN płatne na 35 dni przed imprezą (minus 

I rata) 

III rata: 700 EUR uczestnik zabiera ze sobą   

 

TERMINY: 

 04.06 - 15.06.2022 

 23.06 - 04.07.2022 

 14.07 - 25.07.2022 

 15.08 - 26.08.2022 

 22.08 - 02.09.2022 

 23.09 - 04.10.2022 

 

CENA ZAWIERA: 

- przeloty: Warszawa – Tbilisi – Warszawa 

- noclegi w hotelach 3* w Tbilisi, Batumi, 

Kutaisi/Ckaltubo, nocleg w pensjonacie w Mestii 

(pokoje z łazienkami) 

- wyżywienie śniadania, obiadokolacje (oprócz dnia 9 w  

Batumi) 

- degustację wina 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

- obsługę lokalnego, polskojęzycznego pilota-

przewodnika podczas pobytu w Gruzji 

- transport: komfortowy klimatyzowany bus, 

samochody terenowe w Kazbegi i Swaneti 

- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR) 

 

CENA NIE ZAWIERA 

- dodatkowych posiłków i napojów nie zawartych w 

programie 

- napiwków 40 EUR 

- dopłaty za pok. 1-osobowy 210 EUR 

 


