
                                  Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

GRUZJA – na styku kultur   

Czas: 16 dni

Gruzja to majestatyczne szczyty Kaukazu i olbrzymie lodowce zagubione wśród górskich dolin. Gruzja to także
wioski  z kamiennymi wieżami,  stare klasztory  i  cerkwie,  niezwykle gościnni  ludzie, doskonałe wino i  jedzenie.
Wreszcie, Gruzja to piękne kamieniste plaże nad Morzem Czarnym.
Nasz tramping „Gruzja…” zaczniemy od Tbilisi, położonego w malowniczej, górskiej dolinie. Będziemy spacerować
krętymi uliczkami starego miasta. To tutaj spotkamy się po raz pierwszy ze słynną gruzińską kuchnią i nie mniej
słynnym winem. Z Tbilisi pojedziemy do położonego wśród stepowych krajobrazów, na granicy z Azerbejdżanem,
skalnego kompleksu klasztornego – Dawid Garedża.  Potem odwiedzimy Kachetię – kolebkę gruzińskiego wina,
pełną winnic i urokliwych miasteczek.
Gruzja to góry! Nasze spotkanie z górami Kaukazu rozpoczniemy u podnóży pięciotysięcznika Kazbek, z malowniczo
usytuowanym klasztorem Tsminda Sameba. Dalej udamy się do Gori – miasta urodzin Stalina i starożytnego miasta
Upliscyche.  Kolejna  atrakcja  to  olbrzymie  skalne  miasto  Wardzia,  kiedyś  ważny  klasztor  i  zarazem  twierdza
obronna. Wreszcie czeka nas podróż do górskiej Swanetii, której zwiedzanie zaczniemy od Mestii  – miasteczka
położonego u podnóża szczytu Uszba, słynącego z kamiennych wież, do dzisiaj użytkowanych przez mieszkańców,
odwiedzimy też pięknie położoną wieś Uszguli. Na koniec będziemy odpoczywać w kosmopolitycznym i pełnym
kontrastów Batumi, położonym nad brzegiem Morza Czarnego. Zapraszamy na tramping Gruzja – na styku kultur!

1 DZIEŃ – przelot Polska – Gruzja
Przelot do stolicy Gruzji – Tbilisi. Zakwaterowanie. Pierwsze spotkanie z kuchnią gruzińską: chaczapuri, chinkali,
dobre wino. Nocleg w hostelu.
2 DZIEŃ – Tibilisi
Tbilisi jest jednym z najstarszych miast na świecie. Ludzie mieszkali tu już 5000 lat temu. Położone jest w dolinie
rzeki Mtkvari, na tarasowych zboczach w otoczeniu lasów i gór. Miasto pełne jest starej zabudowy: zabytkowych
cerkwi  i  drewnianych  kamienic.  Zwiedzanie  miasta:  Bazylika  Anczischatyjska  –  wspaniały  pomnik  gruzińskiej
architektury,  Świątynia  Matki  Bożej  Matechskiej  –  jeden  z  najważniejszych  zabytków  Tbilisi,  Katedra  Sioni  z
najświętszą relikwią kościoła gruzińskiego – krzyżem św. Niny. Dla chętnych wizyta w Muzeum Narodowym (ok. 10
USD).  Popołudniowy  spacer  po  starym  mieście.  Wjazd  kolejką  pod  pomnik  Matki  Gruzji,  skąd  roztacza  się
panorama miasta. Kolacja na starym mieście w jednej z lokalnych restauracji. Dla chętnych, wieczorem, kąpiel w
łaźniach muzułmańskich – hammam (ok. 15 USD). Nocleg w hostelu.
3 DZIEŃ – Kachetia, Dawid Garedża, Signagi
Wcześnie rano przejazd do Kachetii – regionu słynącego z najlepszych win oraz zabytkowych cerkwi i klasztorów.
Jedziemy pod granicę Azerbejdżanu przez malownicze, stepowe rejony kraju do klasztoru Dawid Garedża. Klasztor
został założony w VI wieku przez 13 syryjskich ojców. Przez kilka wieków był centrum kulturowym i edukacyjnym
regionu. Znajdowała się tu również słynna szkoła malarstwa freskowego. W skalnych kaplicach i pomieszczeniach
zachowały  się  freski,  z  których klasztor  niegdyś  słynął.  W wydrążonych  w skałach  celach mieszkało  tu  wielu
mnichów.  Spacery  po  okolicznych,  malowniczych  wzgórzach.  Przejazd  do  Signagi,  miasteczka  położonego  na
szczycie góry, skąd rozciąga się piękny widok na doliny Kachetii. Spacer po urokliwym, starym mieście, zwiedzanie
twierdzy. Wizyta w monastyrze Bodbe – kompleksie klasztornym św. Niny, słynnej krzewicielki chrześcijaństwa w
Gruzji. Degustacja kachetyjskich win. Powrót do Tbilisi. Nocleg w hostelu.
4 DZIEŃ – Kazbegi
Wcześnie rano wyjeżdżamy w góry Kaukazu. Jedziemy w stronę rosyjskiego Władykaukazu, tzw. Gruzińską Drogą
Wojenną. Mijamy fortecę Ananuri, a następnie przekraczamy Przełęcz Krzyżową – 2.385 m n.p.m. Mijając górskie,
stepowe krajobrazy dojeżdżamy do Stepancminda (dawniej Kazbegi) u podnóża góry Kazbek – 5.047 m n.p.m.
Zakwaterowanie. Piesza wycieczka do malowniczo położonego monastyru Tsminda Sameba – symbolu Gruzji z XVII
wieku, położonego na wysokości 2.170 m. Spacer po okolicy. Nocleg w Kazbegi.
5 DZIEŃ – Borzomi
Przejazd do zielonego Borzomi – słynnego kurortu i uzdrowiska z czasów sowieckich, skąd pochodzi  słynna na
całym świecie woda mineralna o tej samej nazwie. Po drodze zwiedzanie zamku w Ananuri, z przełomu XVI i XVII
wieku, który był świadkiem kilkunastu bitew. Kolejna atrakcja to Upliscyche – skalne miasto z epoki brązu, dawna
rezydencja królów gruzińskich oraz Gori, gdzie znajduje się Muzeum Stalina (ok. 5 USD). Nocleg w Borzomi.
6 DZIEŃ – Wardzia
Wycieczka  do  Wardzi  –  skalnego  miasta  wydrążonego  w skalnej,  tufowej  ścianie  (1.300  m n.p.m.).  Jaskinie
umieszczone są w rzędach na stromym, skalnym zboczu. Jest tu mnóstwo ukrytych ścieżek i tuneli. Kompleks
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składa  się  z  głównej  świątyni,  sali  balowej,  licznych  jadalni,  piwnic  oraz  wielu  pomieszczeń  mieszkalnych  i
magazynowych. Twierdza była wykorzystywana w XII i XIII wieku. Była schronieniem w czasie licznych wojen. W
okresie jej świetności mogło tu mieszkać nawet 60 tysięcy ludzi. Powrót na noc do Borzomi.
7 DZIEŃ – Kutaisi
Przejazd  do  Kutaisi  –  jednego  z  najstarszych  miast  na  świecie.  Po  drodze  zatrzymujemy  się  w  Chiaturze  –
miasteczku, położonym w wąskiej dolinie między dwoma masywami górskimi. Za czasów ZSRR znajdowała się tu
dobrze prosperująca kopalnia manganu. Po latach świetności pozostała sieć kolejek linowych, którymi odbywa się
transport miejski. Kolejki zostały nazwane przez brytyjską gazetę Daily Mail „trumnami Stalina”, ze względu na swój
niespotykany wygląd i  klimat.  Zwiedzimy również  Katskhi  Pillar,  czyli  klasztor  wzniesiony na szczycie  maczugi
skalnej. Nocleg w Kutaisi.
8 DZIEŃ – Wąwozy Martvili, Okatse i Jaskinia Prometeusza
Tych atrakcji jeszcze nie opisały przewodniki. Zwiedzimy największe współczesne hity przyrodnicze Gruzji! Dwie
pierwsze trasy otwarto w zeszłym roku. Zatem zaczynamy od wąwozu Martvili (ok. 7 USD). Tam popłyniemy na
krótki spływ turkusową rzeką, wijącą się między skalnymi ścianami, po czym przespacerujemy się wzdłuż wąwozu,
mijając malowniczy wodospad. W Wąwozie Okatse przespacerujemy się kładką zawieszoną około 50 m nad ziemią.
Natomiast  w Jaskini  Prometeusza  czekają na nas stalaktyty,  stalagmity  i  spływ podwodną rzeką.  Odwiedzimy
również monastyr Gelati z XII wieku, założony przez króla Dawida Budowniczego. Powrót na nocleg do Kutaisi.
9 DZIEŃ – Mestia
Poranny przyjazd do Mesti – stolicy Swaneti. Swanetia to jeden z najbardziej niedostępnych rejonów Gruzji, pełen
górskich pasm pokrytych lodowcami, a także zielonych, malowniczych dolin ze starą, kamienną zabudową. Rejon
ten jest zamieszkały przez Swanów – twardych ludzi, którzy jeszcze do niedawna żyli we wspólnotach plemiennych.
Do dziś ta społeczność zachowuje odrębność, której przejawem jest język swański, zupełnie inny od gruzińskiego.
Nocleg w Mestii.
10 DZIEŃ – Mestia
Zwiedzanie Mestii.  Spacer wśród kamiennych wież,  pochodzących nawet z XI w. Jeszcze niedawno o prestiżu
rodziny świadczyła wysoka, kamienna wieża, która spełniała funkcje obronne, służąc jako schronienie w przypadku
zagrożenia. Kilkugodzinny spacer na górę widokową. Nocleg w Mestii.
11 DZIEŃ – Uszguli
Przejazd wyboistą 47-kilometrową drogą do Uszguli, najwyżej położonej wsi w Swaneti. Mieszka tu kilkaset osób.
Wieś słynie z 30 świetnie zachowanych kamiennych wież obronnych o średniowiecznym rodowodzie. Zwiedzanie
malowniczo położonej wioski: cerkiew Lamaria, muzeum. Powrót do Mestii.
12 DZIEŃ – Batumi
Przejazd do Batumi, położonego nad brzegiem Morza Czarnego. Z tego miasta Gruzja słynie na cały świat.
13-14 DZIEŃ – Batumi
Gruzja słynie z Batumi. To drugie największe miasto Gruzji, a zarazem legendarny, nadmorski kurort. Miasto to
eklektyczne  połączenie  różnych  epok:  starego  zabytkowego  centrum,  nowoczesnej  nadmorskiej  architektury  i
socrealistycznej zabudowy mieszkalnej. Idealnie nadaje się do wypoczynku. Plażowanie na skalistej plaży pełnej
wielkich otoczaków. Spacery po zabytkowym mieście i po 7-kilometrowej, nadmorskiej promenadzie. Dla chętnych:
wizyta w położonym nieopodal na wzgórzu, ogromnym ogrodzie botanicznym (ok. 3 USD), wizyta w oceanarium z
pokazem delfinów (ok. 8 USD). Na kolację gruzińskie lub tureckie jedzenie. Wieczorem impreza na plaży z dużą
ilością wina. Drugiego dnia wieczorem wyjazd nocnym pociągiem do Tbilisi.
15 DZIEŃ – Tibilisi
Poranny przyjazd do Tbilisi. Wycieczka do Mcchety – jednej z najpiękniejszych miejscowości w Gruzji. W mieście
znajduje się wiele zabytków objętych ochroną UNESCO: Katedra Sveti Cchoweli (Drzewo Życia) – najważniejszy
zabytek gruzińskiej kultury, sztuki i architektury, Dżwari – położone wysoko na wzgórzu oraz Samtawro. Powrót do
Tbilisi. Pożegnalna kolacja z dobrym gruzińskim jedzeniem i winem.
16 DZIEŃ – przelot Gruzja – Polska
Powrót do Polski.

Cena zawiera: przelot Warszawa-Tbilisi-Warszawa, ubezpieczenie KL do 45.000 Euro i NNW do 20.000 zł, noclegi,
transport: pociągi,  autobusy, busy, taksówki na trasie wycieczki (poza fakultatywnymi), koszty organizacyjne w
Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena  nie  zawiera: kosztów  wyżywienia  (ok.  10-15  USD dziennie),  zajęć  fakultatywnych  (ceny  podane  w
programie wyprawy), biletów wstępu (ok. 70-80 USD), napiwków

2



Szczegóły dotyczące wyprawy:
• do udziału w wyprawie niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy
• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, napiwki, fakultety) wynoszą łącznie min. 350-400 USD
• grupa od 6 do 11 osób
• noclegi  w  hostelach  w  pokojach  2,3,4  osobowych  z  łazienkami  lub  bez  (mogą  zdarzyć  się  sale

wieloosobowe), w górach w domach u gospodarzy w tzw. homestay, standardy noclegów mogą różnić się
w zależności od miejsca pobytu i dostępności bazy turystycznej   

• transport:  autobusy  zazwyczaj  z  klimatyzacją,  miejscowe  marszrutki  (busy),  taksówki  lub  minibusy
wynajmowane na trasie, autobusy miejskie, pociąg sypialny w drodze z Batumi do Tbilisi 

• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, błonica tężec, polio, dur brzuszny
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