
 

GRUZJA 
 

Gruzja jest krajem słabo znanym, wokół którego krąży wiele nieprawdziwych mitów i stereotypów. Kraj ten kojarzy 
się z wojną i biedą. Prawda jest jednak taka, że jest to jeden z najbardziej zachwycających zakątków na ziemi. Gruzja kusi 
zabytkami, kulturą, obyczajami i ciekawą przeszłością. Jest w tym kraju coś magicznego, co przyciąga – niezwykle serdeczni 
i otwarci ludzie. Zapraszamy zatem Państwa na „przygodę życia” – wyjazd do kraju, do którego od tej chwili będziecie 
chcieli bezustannie wracać... Z nami nie tylko zwiedzicie ten cudowny kraj, ale będziecie go „smakować” i „degustować”, 
poprzez przepyszną kuchnię i wino, z którego słynie Gruzja, a przede wszystkim przez kontakt z ludźmi. 

 

DZIEŃ 1:  
Przejazd do Warszawy (transport autokarem na lotnisko - dodatkowo płatny).  
Zbiórka w hali odlotów Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa Okęcie.  
Odprawa i wylot z Warszawy o godz. 22:30 do Tbilisi.  

DZIEŃ 2: TBILISI 
Przylot do Tbilisi o 4:05, śniadanie w formie pakietu. Następnie zwiedzanie obecnej stolicy Gruzji. W programie: 
cerkiew Metechi i Anczischati, katedra Sioni, twierdza Narikała, łaźnie tureckie, główna arteria miasta Aleja Szoty 
Rustawelego (świadek wydarzeń z najnowszej historii Gruzji) i spacer urokliwymi uliczkami starego miasta na 
brzegu rzeki Kury. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 3: DAWID GAREDŻA – SIGHNAGHI – BODBE 
Śniadanie. Wycieczka do Dawid Garedża. Znajduje się tam zespół klasztorny z VI w. położony tuż przy granicy 
z Azerbejdżanem. Podczas tej wycieczki będziemy podziwiać ten pięknie położony klasztor, przespacerujemy się 
wzdłuż granicy z Azerbejdżanem, podziwiając wykute w skałach cerkwie. Następnie przejazd do Sighnaghi. 
Z fortyfikacji twierdzy roztaczają się wspaniałe widoki na dolinę rzeki Alazani i góry Kaukazu. Odwiedzimy też 
znajdujący się w pobliżu miasteczka Monastyr Bodbe. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 4: GREMI – IKALTO – ALAWERDI 
Śniadanie. Kolejny dzień w magicznym regionie, który słynie z produkcji przepysznego wina. Podczas tej 
wycieczki odwiedzimy jedną z winnic, gdzie weźmiemy udział w degustacji gruzińskich win. Podczas tej wycieczki 
zobaczymy m.in. Gremi - pozostałości stolicy królestwa Kachetii, Klasztor Ikalto i Katedrę Alawerdi. Wieczorem 
impreza integracyjna, czyli „gruzińska biesiada” w tradycyjnym lokalu z muzyką na żywo, winem i potrawami 
gruzińskimi, nocleg. 

DZIEŃ 5: MCCHETA – ANANURI – GUDAURI 
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Gudauri - Gruzińską Drogą Wojenną, po drodze zobaczymy piękny 
monastyr Dżwari górujący nad Mcchetą oraz twierdzą Ananuri. Po drodze zwiedzanie dawnej stolicy Gruzji 
Mcchety. W programie katedra Sweti Cchoweli z grobowcami gruzińskich królów i ruiny twierdzy. Obiadokolacja, 
nocleg. 

DZIEŃ 6: KAZBEGI 
Śniadanie. Przejazd przez przełęcz Krzyżową (2379 m n.p.m.) do Kazbegi. Spacer (około 1,5 godziny w jedną 
stronę lub możliwość dojazdu samochodami do zabytkowego kościółka Cminda Sameba (2170 m n.p.m.) 
z widokiem na ośnieżony szczyt Kazbek (5047 m n.p.m.). Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 7: GORI – UPLISCICHE  
Śniadanie. Po drodze przejazd przez Gori - miasto Stalina, zwiedzanie muzeum Stalina, przejazd do Uplisciche 
- kamiennego miasta z X w p.n.e.. Obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 8: WARDZIA – CHERTWISI – ACHALCICHE 
Śniadanie. Przejazd do Wardzi, zwiedzanie niesamowitego miasta wykutego w skale. To chyba największa 
i najbardziej niesamowita atrakcja Gruzji. Po drodze ruiny zamku Chertwisi. Po południu przyjazd 
do Achalciche – uzdrowiska, stolicy prowincji. Obiadokolacja, nocleg. 



 
 
 
 
 
 

DZIEŃ 9: KUTAISI – BATUMI  
Śniadanie. Po drodze city-tour po Kutaisi. W mieście znajdują się wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO: Katedra Bagrati i Monastyr Gelati. Przejazd do Batumi - znanego kurortu nad Morzem Czarnym. 
Popołudniowe zwiedzanie miasta. Obiadokolacja, nocleg w Batumi. 

DZIEŃ 10: BATUMI 
Śniadanie. Odpoczynek w Batumi – plażowanie i wycieczka, podczas której zwiedzimy słynną rzymsko-bizantyjską 
twierdzę Gonio z I w. Na koniec zwiedzimy wspaniały Ogród Botaniczny w Batumi. Dodatkowo odwiedzimy targ, 
gdzie będzie możliwość zakupu przypraw. Obiadokolacja, nocleg w Batumi. 

DZIEŃ 11: TBILISI 
Śniadanie. Przejazd do Tbilisi na obiadokolację i nocleg.  

DZIEŃ 12: 
Śniadanie w formie pakietów. Przejazd na lotnisko, odprawa bagażowa i biletowa.  
Wylot z Tbilisi o godz. 4:50. Przylot do Warszawy o godz. 6:35. Powrót do Koszalina.  

 
Termin: 5.06. – 16.06.2018 

Cena: 2.300 zł + 500 $ 
                                                                                                                                                                                                              
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:  
 przelot na trasie: Warszawa – Tbilisi – Warszawa; 
 opłaty lotniskowe; 
 przejazd autokarem zgodnie z programem; 
 10 noclegów;  
 11 śniadań (w tym 2 w formie pakietów); 
 10 obiadokolacji, w tym jedna uroczysta; 
 ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna S.A.; 
 opieka pilota. 
 
 
PŁATNE DODATKOWO:   
 bilety wstępu + zestaw słuchawkowy: 70 $; 
 transfer na/z lotniska w Warszawie. 

 
 
 

!!! UWAGA !!!  
Uczestnik musi posiadać paszport  

ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski. 


