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WYCIECZKA SAMOLOTOWA
8 DNIOWA

GRUZJA
KUTAISI – SHIOMGVIME – MCCHETA – TBILISI – DŻWARI - ŻINWALI – ANANURI – GUDAURI 
- STEPANCMINDA (KAZBEGI) – SIGNACHI – BODBE – KVARELI – MTACMINDA - KUTAIS

Zapraszamy na:

15.10 – 22.10.2022
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Spotkanie na lotnisku

Transfer do hotelu, zakwaterowanie w hotelu **** w centrum Kutaisi, chwila na wypoczynek, lunch.
W godzinach popołudniowych rozpoczynamy zwiedzanie stolicy Imeretii – Kutaisi z miejscowym 
przewodnikiem. Początki Kutaisi (drugiego co do wielkości miasta Gruzji) sięgają założonego około 40 
wieków temu mitycznego królestwa Kolchidy, łączonego z opowieścią o Złotym Runie i Argonautach. 
W trakcie zwiedzania miasta wstąpimy m.in. do katedry Bagrata z XI w. (UNESCO), odwiedzimy 
Akademię Gelati z XII w. (UNESCO) ufundowaną przez króla Dawida IV Budowniczego nazywaną 
niegdyś „Nową Grecją”. Następnie przejazd do miasta uzdrowiskowego Ckaltubo (ok. 20 km), gdzie 
zwiedzimy Jaskinię Prometeusza oraz przepłyniemy łodziami podziemną rzeką. 
Po  zwiedzaniu powrót do Kutaisi i kolacja z lampką wina w restauracji, 
nocleg w Kutaisi (1).

Śniadanie 8.30 – 9.30.  
Wymeldowanie z hotelu. Przejazd do średniowiecznego kompleksu klasztornego - Shiomgvime 
Monastery (ok. 220 km), usytuowanego w skalnym wąwozie rzeki Mtkwari.  Wejście do budowli 
znajdującej się na skałach nie jest trudne.
Następnie odwiedzimy starożytną stolicę Gruzji Mccheta - miasto w całości wpisane na listę UNESCO.  
Zwiedzimy okazałą katedrę Sweti Cchoweli z XI w. z grobami władców Gruzji, która zachwyca 
bogactwem fresków oraz zobaczymy klasztor Samtawrski. 
Obiadokolacja w Mccheta.  Przejazd do Tbilisi (ok. 30 km), 
zakwaterowanie w hotelu **** w centralnej części miasta z widokiem na Stare Miasto. Nocleg (2).

Śniadanie 9.00 – 10.00, spotkanie z przewodnikiem.
Rozpoczynamy zwiedzanie Tbilisi – miasta wielu kultur, religii i narodów, słynącego z niepowtarzalnej 
atmosfery pięknych uliczek i tajemniczych zaułków. Zobaczymy tu cerkwie gruzińskie, świątynie 
ormiańskie, kościoły katolickie, synagogę i meczet. Najstarsze świątynie miasta to: cerkiew Metechi z 
XIII w. , sobory Sioni i Anczischati (VI–VII w.). 
W półmroku świątyń ujrzymy niezwykły krzyż św. Nino, ramiona którego opadają ku ziemi. Według 
legendy został on przez świętą zrobiony z gałęzi winogron. Z postacią św. Nino wiąże się 
wprowadzenie chrześcijaństwa na ziemiach Starożytnej Gruzji w roku 324. 
Przespacerujemy się zabytkową ulicą Szarden. 
Następnie wjazd na wzgórza kolejką linową, zobaczymy Pomnik Matki Gruzji oraz Twierdzę Narikala (IV 
w.), z której rozpościera się przepiękna panorama Tbilisi. 
Obiadokolacja w restauracji na Starym Mieście, wypoczynek, nocleg (3). 

DZIEŃ 1  WARSZAWA/KATOWICE – KUTAISI - CKALTUBO

       -  Warszawa-Okęcie o godz. 04.10, wylot do Kutaisi o godz. 06.10, przylot do Kutaisi o godz. 11.30
       - Katowice o godz. 04.25, wylot do Kutaisi  o godz. 06.25, przylot do Kutaisi o godz. 11.40

              
DZIEŃ 2   KUTAISI – SHIOMGVIME – MCCHETA –TBILISI

DZIEŃ 3 TBILISI 
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Śniadanie 7.30 – 8.30. 
Wyjazd na wycieczkę do rejonu Kazbeckiego (ok. 160 km). 
Tuż za Tbilisi wjeżdżamy na Gruzińską Drogę Wojenną.  Zobaczymy stożkowe wzgórze, na szczycie 
którego stoi klasztor Dżwari (VI–VII w.). Zwiedzimy ten niezwykły obiekt, który posłużył jako wzór przy 
budowie wielu innych świątyń wczesnego średniowiecza.
U zbiegu Aragwi i Pszawskiej Aragwi leży osiedle Żinwali, a dalej jest położona wieś Ananuri, nad którą 
wznoszą się groźne bastiony średniowiecznego zamku (zwiedzanie Ananuri). 
 Po drodze ujrzymy Przełęcz Krzyżową (koło Sioni), najwyższy punkt na Gruzińskiej Drodze Wojennej. 
Zatrzymamy się w Gudauri – gruzińskim kurorcie narciarskim leżącym w regionie Mccheta-Mtianetia. 
Następnie udamy się do Stepancminda (Kazbegi) - miasteczka z którego roztacza się wspaniały widok 
na pokryty wiecznym śniegiem Kazbek (Mkinwareweri) -  jednym z pięciotysięczników Kaukazu (5047 
m n.p.m.). Z miasteczka widać sylwetkę starej cerkwi i dzwonnicy. Jest to Cminda Sameba w Gergeti. 
Zespół architektoniczny wzniesiono w XIV w. Monastyr w Gergeti zwiedzimy wjeżdżając na wzgórze 
jeepami.
W podróży powrotnej do Tbilisi (ok. 160 km) obiadokolacja. 
Wypoczynek, nocleg (4).

Śniadanie 8.30 – 10.00. 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Kachetii - ojczyzny win i skarbów kultury – regionu 
położonego w niezwykle malowniczej kotlinie pomiędzy pasmami Wielkiego Kaukazu a Górami 
Gomborskimi, na przedgórzach których rozciągają się winnice. W Kachetii Zewnętrznej leży bardzo 
interesujące miasteczko Signachi (ok. 120 km). Miasto wydaje się być pocięte na kawałki, których nie 
można zebrać. Cała ta skomplikowana kombinacja jest zamknięta w wielkim trójkącie twierdzy.
 W Signachi znajduje się Muzeum Narodowe, w którym m.in. można obejrzeć obrazy słynnego 
malarza-prymitywisty - Niko Pirosmani. Zwiedzanie Muzeum. Z tarasu muzeum otwiera się
przepiękna panorama na Dolinę Alazani. 
W pobliżu miasta Signachi znajduje się klasztor (monastyr) św. Jerzego w Bodbe – siedziba biskupów 
kachijskich oraz miejsce spoczynku św. Nino. Monastyr został zbudowany w IX w. Obecnie jest jednym 
z głównych miejsc pielgrzymek w Gruzji. Monastyr jest pięknie położony wśród cyprysów na stromym 
zboczu w Dolinie Alazani. 
Przejazd do Kwareli (ok. 65 km) - gospodarczego ośrodka Kachetii Wewnętrznej, miasta winiarzy. 
Zakwaterowanie w hotelu **** nad pięknym Jeziorem Ilias (jedynym obiekcie hotelarskim położonym 
na terenie Parku Narodowego). Do dyspozycji gości basen zewnętrzny, rowery wodne, łodzie, rowery 
górskie, sauna fińska, bilard, etc. 
Obiadokolacja w restauracji z widokiem na dolinę. 
Wypoczynek, nocleg (4).

DZIEŃ 4 DŻWARI - ŻINWALI - ANANURI – SIONI – GUDAURI - STEPANCMINDA 
(KAZBEGI)

DZIEŃ 5 SIGNACHI – BODBE - KWARELI
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Śniadanie 8.30 – 10.00. 
Przed południem wypoczynek nad jeziorem, po południu odwiedzimy słynną Fabrykę Wina 
Kindzmarauli Corporation, korzenie której sięgają XVI w. Degustacja win i czaczy. 
Następnie udamy się na ucztę do Marani – przedsiębiorstwa posiadającego duże winnice i od 
wieków wytwarzającego wina tradycyjną metodą gruzińską polegającą na wykorzystywaniu 
glinianych naczyń Ovevri zakopywanych w ziemi.            
Po zwiedzeniu winnicy będziemy mogli wziąć udział w warsztatach wypieku gruzińskiego chleba oraz 
przyrządzaniu gruzińskiego smakołyku – „czurczchełły”.           
Uroczysta obiadokolacja – Supra gruzińska z programem folklorystycznym u gościnnych gospodarzy 
(przepiękne pieśni i tańce gruzińskie). 
Przejazd do Tbilisi (ok. 120 km) 
Na nocleg (6).

Śniadanie 9.00 – 10.00. 
Wykwaterowanie z hotelu przed południem
 W ostatnim dniu naszego pobytu w Tbilisi będziemy mogli odwiedzić rynek, których już tak niewiele 
zachowało się we współczesnym świecie, na którym pachnie świeżymi owocami, warzywami, 
wspaniałymi przyprawami i produktami mlecznymi. 
Po południu rejs statkiem po Mtkwari i przejazd do Mtacminda – Świętej Góry, na której usytuowany 
jest Panteon wybitnych Gruzinów. 
 Na Mtacminda wjedziemy zabytkową górską kolejką szynową.
Po zwiedzeniu obiadokolacja w restauracji z pięknym widokiem na Tbilisi, ostatnie spojrzenie na 
stolicę Gruzji, położoną 300 metrów niżej 
Wyjazd do Kutaisi (ok. 230 km). 
Zakwaterowanie w hotelu **** w Kutaisi, 
nocleg (7).

Śniadanie 8.00 – 9.45. - ostatnie zakupy
Wymeldowanie z hotelu o godz. 9.50 i transfer na lotnisko w Kutaisi. 
O godz. 12.25 wylot do Katowic/o 12.45 wylot do Warszawy (czasu gruzińskiego), przylot na lotnisko 
w Katowicach o godz. 13.55, na Okęcie o godz. 14.20 (czasu polskiego). 
 Zakończenie wycieczki na lotnisku

DZIEŃ 6 KVARELI (WYPOCZYNEK) - KINDZAMARAULI - MARANI

DZIEŃ 7  TBILISI – REJS STATKIEM - MTACMINDA – KUTAISI

DZIEŃ 8 KUTAISI-KATOWICE/WARSZAWA/WROCŁAW
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Ubezpieczenie KL (w tym Covid oraz choroby przewlekłe), NNW, bagaż 
Opiekę pilota polskojęzycznego na terenie Gruzji

Transfery „z” i „na” lotnisko w Kutaisi
Transport miejscowym autokarem/busem w trakcie podróży po Gruzji
Wodę mineralną (0,5 l) na każdy dzień podróży
7 noclegów w hotelach **** w centrum (2 noclegi w Kutaisi, 4 noclegi w Tbilisi, 
 1 nocleg w Kvareli na terenie Parku Narodowego)
7 śniadań (w formie bufetu szwedzkiego)
1 lunch + 6 obiadokolacji/kolacji (zgodnie z programem) 
Obsługę przewodnika gruzińskiego w trakcie 8 dni podróży po kraju

Do wyboru są następujące opcje: 

Składka TFG - 13 zł + TFP 13 zł
Sprzęt audio – 40 zł
Na opłatę na miejscu w Gruzji za:

CENA:              Grupa min.23-osobowa: 490 zł + 785 $
                          Grupa min.18-osobowa: 550 zł + 815 $
                          Grupa min.15-osobowa: 595 zł + 855 $
                         + koszt biletu na samolot  Warszawa/Katowice – Kutaisi – Katowice/Warszawa

ŚWIADCZENIA  w złotych zawierają:

ŚWIADCZENIA w dolarach zawierają:

SAMOLOT

         -   Wizz basic (bezpłatny bagaż podręczny: 40 × 30 × 20 cm, maks. 10 kg)
         -   Wizz priority (obejmujący bezpłatny bagaż podręczny 40 × 30 × 20 cm, maks. 10 kg + podręczną walizkę na
              kółkach 55 × 40 × 23 cm, maks. 10 kg)
         -  Bagaż rejestrowany 55 × 40 × 23 cm, maks. 10 kg
         -  Bagaż rejestrowany 65 x 45 x 30 cm maks. 20 kg
Ceny biletów w popularnej opcji Wizz Priority zaczynają się od kwoty 970 zł (stanowisko odprawy priorytetowej, 
pierwszeństwo wejścia na pokład)
Za bagaż rejestrowany 10/20 kg – dopłata w granicach 400/600 zł

KOSZTY DODATKOWE:

 - wstępy do zwiedzanych obiektów
 - przewodników miejscowych
 - wstęp do Delfinarium
 - degustację win adżarskich
 - program folklorystyczny w Keda
 - rejs statkiem po morzu,
 - 1 obiadokolacje w Rize (Turcja), 
 - przepłynięcie łodziami podziemną rzeką 
trzeba przeznaczyć ok. 175 $

INFORMACJE

CENA
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