
          

GRUZJA – SAKARTWELO W PIGUŁCE

   Podczas naszej wyprawy do Gruzji zanurzymy się w pełny różnorodności charakter tego

kraju. Poczynając od stolicy i zarazem największego miasta Gruzji - Tbilisi, poprzez słynącą z

upraw  winorośli  i  produkcji  win  Kachetię  po  ośnieżone  szczyty  otaczające  Kazbegi,  nie

wyłączając  odpoczynku na plażach Morza Czarnego w Batumi.  Jednakże o wyjątkowości

Gruzji stanowi także - a być może przede wszystkim - niezwykła gościnność i życzliwość jej

mieszkańców,  którzy  spowodują,  że  po  kilku  chwilach  poczujesz  się  tu  jak  w domu.  Nie

zabraknie  również  czasu  na  degustację  przysmaków  słynnej  gruzińskiej  kuchni:  chinkali,

chaczapuri,  sulguni  czy  kosztowanie  słynnej  czaczy.  Różnorodność  smaków  zadowoli  z

pewnością  każdego  smakosza.  Intensywność  przeżyć  sprawi,  że  każdy  kto  raz  odwiedzi

Gruzję, będzie chciał tu jak najszybciej wrócić. 



PROGRAM

Dzień 1 – 2 WYLOT DO TBILISI - TBILISI 

          Spotkanie na lotnisku w Warszawie i powitanie uczestników przez przedstawiciela Big
Planet. Przekazanie szczegółowych informacji dotyczących lotu, odprawa i  wylot do Tbilisi  ( o
22.30). Po wylądowaniu w Tbilisi (godzina 4.05)  powitanie grupy przez pilota i przejazd do hotelu.
Po odpoczynku przeznaczonym na regenerację po locie, wyruszymy na zwiedzanie stolicy Gruzji:
Aleja  Szoty  Rustawelego,  Stare  Miasto  (cerkwie  Sioni  i  Anczishati),  następnie  wjazd  kolejką
linową na wzgórza Sololaki z twierdzą Narikała. Zwieńczeniem dnia będzie tradycyjna gruzińska
supra – biesiada z suto zastawionym stołem i pokazem gruzińskich tańców narodowych. Powrót do
hotelu i nocleg.

Dzień 3 - MCCHETA

          Po śniadaniu czeka nas przejazd do Mcchety, dawnej gruzińskiej stolicy, w której zwiedzimy
katedrę  Cweti  Cchoweli  oraz  zrobimy  zakupy  na  miejscowym  bazarze  słynącym  z  rękodzieł.
Następnie  zwiedzimy klasztor  Dżwari  (  prawosławny  monastyr  z  VI  wieku  wpisany  na  Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO). Po powrocie do Tbilisi zatrzymamy się w Galerii Narodowej
z bogatą kolekcji  malarstwa, między innymi słynnego gruzińskiego malarza prymitywisty Niko
Pirosmaniego. Nocleg w Tbilisi.

Dzień 4 – KACHETIA

          Dziś czeka nas całodzienna wycieczka do Kachetii - rejonu Gruzji słynącego z uprawy
winorośli i znakomitych win. Zwiedzanie „miasta miłości” -  Sighnaghi oraz monastyru Bodbe.
Odwiedzimy także fabrykę win Khareba w Kwareli,  gdzie poznamy tajniki  produkcji  win oraz
destylacji  gruzińskiego bimbru – czaczy (obowiązkowa degustacja :)).  Po południu odpoczynek
przy gruzińskim stole z kachetyjskim winem. Powrót do Tbilisi, nocleg.

Dzień 5 – KAZBEGI

          Dzień rozpoczniemy od śniadania. Opuszczamy Tbilisi, by udać się do Kazbegi, jadąc jedną z
najpiękniejszych  tras  widokowych:  Gruzińską  Drogą  Wojenną.  Po  drodze  zwiedzanie  twierdzy
Ananuri nad zbiornikiem Żinwali. Po pokonaniu Przełęczy Krzyżowej (2.374 m. n.p.m.) dotrzemy
do miasteczka Stepancminda (dawna Kazbegi). Wjazd samochodami pod malowniczo położoną na
tle szczytu Kazbek ( 5.033 m. n.p.m. ) cerkiew Cminda Sameba. Nocleg w Kazbegi.

Dzień 6 – GORI – UPLISCYCHE – ACHALCYCHE – WARDZI

         Po śniadaniu przejedziemy do Gori, rodzinnego miasta Józefa Stalina; zobaczymy dom, w
którym urodził  się dyktator i  wagon, którym podróżował.  Następnie odwiedzimy skalne miasto
Upliscyche,  będące jednym z najstarszych osiedli  miejskich w Gruzji.  Przejazd do Achalcyche,
stolicy regionu Samcche – Dżawachetia. Zwiedzanie twierdzy Rabati. Nocleg w Wardzi. 

Dzień 7 – WARDZIA – BORJOMI – KUTAISI

          Dzień  rozpoczniemy  od  zwiedzania  Wardzi,  słynnego  skalnego  miasta-klasztoru,
usytuowanego  na  zboczu  góry  Eruszeli.  Następnie  przejazd  w  kierunku  zachodniej  Gruzji.  Po



południu czeka nas postój w najsłynniejszym gruzińskim uzdrowisku Borjomi - spacer w Parku
Zdrojowym.  Na  zakończenie  dnia  -  wizyta  w  kompleksie  monastycznym  Gelati,  jednym  z
głównych  kulturalnych  i  intelektualnych  ośrodków średniowiecznej  Gruzji  (wpisanym na  Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO). Nocleg w Kutaisi.

Dzień 8 – IMERTIA – ZUGDIDI – MESTIA

         Po śniadaniu kontynuujemy zwiedzanie Imertii. Zobaczymy Rezerwat Sataplia z doskonale
zachowanymi śladami dinozaurów oraz piękną jaskinią krasową. Następnie przejazd do Zugdidi –
stolicy Mergelii, słynącej z upraw herbaty. Jej mieszkańcy, choć uważają się za Gruzinów, szczycą
się własną historią, kulturą i językiem. Będziemy mieli możliwość skosztowania specjałów kuchni
mergelskiej i swańskiej. Po drodze do Swanetii  zobaczymy tamę łukową zbudowaną na rzecze
Inguri, drugą na świecie pod względem wysokości. Nocleg w Mestii.

Dzień 9 – 10 – SWANETIA 

Pobyt  w  Swanetii,  wysokogórskiej  krainie  (wpisanej  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa
UNESCO),   której  mieszkańcy  przez  wieki  żyli  w  izolacji.  Przez  długie  lata  była  tu
rozpowszechniona krwawa zemsta rodowa – wendetta. Nazywana  krainą tysiąca wież, Swanetia
słynie wznoszonymi przez Swanów wysokimi, kamiennymi wieżami. Czeka nas, między innymi,
trekking pod lodowiec Chalaadi oraz całodzienna wycieczka samochodami z napędem na cztery
koła do Uszguli – najwyżej położonej zamieszkałej wioski w Europie (ok. 2.200 m n.p.m.), leżącej
w pobliżu najwyższego szczytu Gruzji – Szchary (5.068 m n.p.m.). Zobaczymy też cerkiew Lamari
z XII wieku oraz lokalne muzeum w Mestii gromadzące pamiątki związane z życiem Swanów.
Noclegi w Mestii.

Dzień 11 – BATUMI

         Po śniadaniu przejazd do leżącego nad Morzem Czarnym Batumi. Spacer po Ogrodzie
Botanicznym i starej części Batumi, wjazd kolejką linową i podziwianie panoramy nadmorskiego
kurortu. Wieczorem czas wolny i nocleg.

Dzień 12 – BATUMI

         Dzisiejszy dzień poświęcimy w pełni na zasłużony odpoczynek i wylegiwanie się na plażach
Morza Czarnego :). Nocleg.

Dzień 13 – 14 – POWRÓT DO TBILISI

         Po śniadaniu powrót do Tbilisi. Po drodze degustacja słodkich chlebków w Surami  i postój w
wiosce  Szrosza,  w której  wytwarzane są najlepsze  kveri  –  naczynia  do  przechowywania  wina.
Przyjazd  do Tbilisi  i  zakwaterowanie  w hotelu.  Dla  chętnych  relaksacyjna  wizyta  w słynnych
łaźniach siarkowych. W nocy wyjazd na lotnisko i przelot do Warszawy (wylot z Tbilisi – 4.55,
przylot do Warszawy – 6.40).



WAŻNE INFORMACJE

WIZY

        Wizy dla Polaków nie są potrzebne. Wjazd na terytorium Gruzji odbywa się na podstawie 
ważnego ( minimum 6 miesięcy od dnia przekroczenia granicy) paszportu.

POGODA

       W okresie letnim, trwającym od czerwca do końca września, bywa bardzo gorąco i parno, z
temperaturami dochodzącymi do ponad 30 stopni i wilgotnością - do 90%. Jest to dobra pora na
zwiedzanie, które – wobec upalnej pogody - może okazać się jednak nazbyt uciążliwe. W naszym
przekonaniu  najprzyjemniejszą  porą  na  zwiedzanie  Gruzji  jest  okres  przypadający  od  końca
sierpnia do początku listopada ,  gdy temperatura powietrza jest  na tyle  znośna,  że pozwala na
komfortowe  przemierzanie  kraju.  Jesień  to  także  okres  zbiorów  owoców,   w  szczególności
winogron, mandarynek i granatów, a także początek sezonu produkcji wina.

SCZEPIENIA I CHOROBY

      Nie są wymagane żadne szczepienia. Nie występuje podwyższone ryzyko zachorowań. Należy
oczywiście zachować podstawowe zasady higieny, jak mycie owoców przed zjedzeniem czy,  w
miarę możliwości, spożywanie tylko butelkowanej wody.

JĘZYK

     Językiem urzędowym jest gruziński.

STREFA CZASOWA 

      2 godziny do przodu względem czasu polskiego (czas letni), 3 godziny do przodu w sezonie 
zimowym

WTYCZKI ELEKTRYCZNE

      Takie jak w Polsce

INTERNET/TELEFON

      Zasięg jest praktycznie na terenie całego kraju, nie wyłączając terenów górskich. Bez większego
problemu do  kupienia  są  startery i  doładowania  do lokalnych  sieci  komórkowych.  Dostęp  do
internetu głównie w licznych kafejkach internetowych. Dość powszechne są również sieci Wi-Fi.

WALUTA

     Walutą obowiązująca w Gruzji jest Lari (1 zł – około 0,65 Lari). Na miejscu możliwość 
bezproblemowej wymiany euro i dolarów  na lokalną walutę.

RELIGIA

Główną religią w Gruzji jest wyznawane przez około 80% ludności prawosławie. 



Cena zawiera:

 bilet lotniczy na trasie Warszawa-Tbilisi-Warszawa (do kwoty 1000 zł)
 12 noclegów, zgodnie z programem – standard 3*
 opiekę polskiego pilota oraz kierowcy podczas trwania całej wyprawy
 wyżywienie w formie: 7 śniadań (Tbilisi, Kutaisi, Mestia) i wszystkich posiłków 

wyszczególnionych w programie
 pełen transport - prywatny bus na trasie całej wyprawy
 bilety wstępu do wszystkich opisanych w programie miejsc i atrakcji
 dodatkowe atrakcje wyszczególnione w programie (m.in. gruzińska biesiada – supra wraz z 

pokazem tańców ludowych)
 ubezpieczenie KL – 50.000 Euro, KR – 6.000 Euro, NNW – 15.000 złotych, Bagażu – 1.000

złotych (możliwe indywidualne rozszerzenie)

Cena nie zawiera:
 wyżywienia nie objętego w programie
 wydatków własnych
 zwyczajowych napiwków
 dopłata do pokoju jednoosobowego – 900 złotych


