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Gruzja 

 

Dzień 1: 

Zbiórka uczestników wyjazdu,  na lotnisku Chopina w Warszawie lub na lotnisku we Wrocławiu i wylot 

do Gruzji. Przylot do Kutaisi około 14.15. Przejazd hotelu w Tibilisi zakwaterowanie, obiadokolacja, 

dla chętnych wyjście na wieczorne zwiedzanie miasta. 

 

Dzień 2: 

Po wypoczynku i śniadaniu, rozpoczynamy gruzińską przygodę. Udamy się w kierunku Kazbegi 

Gruzińską Drogą Wojenną, po drodze zobaczymy zaporę i sztuczny zbiornik znany jako Jezioro 

Żniwalskie, zatrzymamy się w miejscu gdzie spotykają się dwie rzeki czarna i biała Aragwi. Następnie 

odwiedzimy twierdzę Annanuri z XVII wieku, Gudauri – największy ośrodek narciarski Kaukazu 

Południowego, oraz punkt widokowy na przełęczy krzyżowej. Dojazd do Kazbegi, miasta położonego 

u stóp góry Kazbek. Wjazd wozami terenowymi do Gergeti pod monastyr Św. Trójcy i zwiedzanie. 

Sama droga wiodąca przez strome uskoki, małe wioski i kręte górskie dróżki dostarcza 

niezapomnianych wrażeń. W trakcie przewidziano przerwę na posiłek. Powrót do hotelu w Tibilisi, 

zakwaterowanie i obiadokolacja.  

 

Dzień 3: 

Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie. Zobaczymy perłę architektury gruzińskiej, czyli monastyr 

Jvari z pięknym widokiem na okolicę. Następnie zwiedzanie Mcchety, dawnej stolicy i jednego  

z najpiękniejszych miast w Gruzji. Mała degustacja w lokalnej restauracji serwującej najlepsze 

chinkali w Gruzji. Powrót do hotelu w Tbilisi. Spacer po mieście. Dzień zakończymy  wieczorem 

gruzińskim z regionalnymi tańcami, jedzeniem i muzyką.  
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Dzień 4: 

Po śniadaniu wykwaterowanie. Kachetia, ruszamy w kierunku Sighanghi. Region słynie z wina, dlatego 

odwiedzimy tego dnia dwie winnice. Kindzmarauli - jedna z najbardziej rozpoznawalnych winnic  

w regionie i na świecie. Degustacja 3 gatunków wina. Przejazd do unikatowej winnicy Khareba, której 

zbiory znajdują się w postsowieckim tunelu wydrążonym w skale o długości kilku kilometrów. 

Następnie wizyta w klasztorze Bodbe. Przejazd na nocleg do Sighanghi wieczorem. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja i nocleg.  

 

Dzień 5: 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Sighanghi, miasta - twierdzy. Przejście po murach  

i wizyta na miejscowym bazarze. Przejazd do najstarszego miasta Gruzji Skalnego Miasta Uplisciche  

niedaleko Gori. Po drodze krótki przystanek na degustację. Wizyta w Gori – zobaczymy dom Stalina. 

Wizyta w słynnym uzdrowisku Borjomi z którego pochodzi słynna woda o tej samej nazwie, spacer po 

parku zdrojowym. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  

 

Dzień 6: 

Po śniadaniu udamy się do imponującego, największego skalnego miasta  Gruzji - Wardzi. Po drodze 

postój na zdjęcia przy zamku Chertwisi. Jeśli czas pozwoli: Wizyta w tradycyjnych źródłach, źródła 

znajdują się w mało dostępnej dla turystów dawnej stacji sejsmicznej, możliwość kąpieli. Następnie 

przejazd do Ahalciche, zwiedzanie twierdzy Rabati. Powrót na nocleg. Obiadokolacja.  

 

Dzień 7: 

Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie. Przejazd do Batumi i zwiedzanie miasta. Zobaczymy m.in. 

pokaz fontann, ogród botaniczny, promenadę. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w mieście lub okolicy.  

 

Dzień 8: 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kutaisi wylot około godziny 14.00.  

 

Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 
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Termin: 24.04. – 01.05.2018  

 

Cena: 2599 zł i 130 € za osobę przy grupie 30 osób – cena szacunkowa 

 

 

Cena obejmuje: 

 Przelot i opłaty lotniskowe, bagaż podręczny o maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 23 cm, 

 7 noclegów, pokoje 2- lub 3- osobowe z łazienkami, 

 Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji, wieczór gruziński z tańcami, jedzeniem i winem, 

małą degustację chinkali, do posiłków woda, a w części miejsc trochę wina  

 Degustacja win połączona ze zwiedzaniem winnicy  

 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty za przewodników, 

 Opiekę renomowanego pilota, 

 Transport autokarem i samochodami terenowymi na miejscu,  

 ubezpieczenie KL 20 000 EUR i NNW 15 000 PLN (nie obejmuje chorób przewlekłych), 

 opłaty parkingowe i drogowe, 

 VAT-marża. 

Cena nie obejmuje 

 Transportu na lotnisko do Warszawy, 

 Dopłaty do bagażu głównego o wadze do 20 kg (ok 280 zł/os w 2 strony), lub do 32 kg (ok 

370 zł/os w 2 strony) – cena szacunkowa, obowiązuje w momencie założenia rezerwacji.  

 

 

 


