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Gruzja klasyczna w 9 dni
Tbilisi, stolica Gruzji od V wieku n.e. ma długą i fascynującą historię. Założona w IV stuleciu przez
króla Wachtanga Gorgasali na miejscu ciepłych źródeł mineralnych – rozwinęło się w główne miasto
Kaukazu. Już w XII wieku Tbilisi było jednym z najbardziej ważnych politycznych, ekonomicznych i
kulturowych centrów Bliskiego Wchodu. Było ono elementem kluczowym znanego szlaku jedwabnego –
prosto na granicy pomiędzy Europą a Azją
(zachodem i wschodem). Stare Miasto Tbilisi,
najbardziej starodawna część miasta, słynie z
niesamowitej mieszanki kultur. Meczet, synagoga,
armeński i rzymsko-katolickie kościoły mieszają się
harmonicznie z cudownymi gruzińskimi cerkwiami i
architekturą. Drewniane domy z otwartymi
rzeźbionymi
balkonami
witają
każdego
odwiedzającego. Balsamowe łaźnie z siarką gościły
poetów, pisarzy, muzyków, króli przez stulecia. Dalej
w mieście znajduje się Mtacminda (Święta Góra) i
Twierdza Narikala z IV wieku z przepięknymi
widokami otwierającymi się stamtąd na wirującą
rzekę Mtkwari (przez Rosjan nazwaną Kura) oraz
miasto tak wielu stuleci i narodowości.
1. DZIEŃ: WARSZAWA - TBILISI
Wylot z Warszawy do Tbilisi w godzinach wieczornych.
2. DZIEŃ: TBILISI
Przylot do Tbilisi, transfer do hotelu. Odpoczynek. Śniadanie. Wycieczka po TBILISI
ze zwiedzaniem Starego Miasta, świątyni Metechi z XII wieku, dzielnicy Abanotubani z główną
twierdzą miasta Narikala. Spacer wąskimi uliczkami miasta wzdłuż sklepów z dywanami i pamiątkami.
Następnie zwiedzanie katedry Sioni, głównej świątyni Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego z XI
wieku. Spacer aleją S. Rustaweli, główną ulicą Tbilisi. Kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ: TBILISI – MCCHETA – KUTAISI
Śniadanie. Przejazd do MCCHETY. Ta dawna stolica Gruzji położona jest w odległości 20 km od
Tbilisi. Historycy datują początki miasta na II w. przed n. e. Mccheta była stolicą gruzińskiego
królestwa Iberii w latach 500 przed n.e. - 500 n.e. Tutaj Gruzini przyjęli chrześcijaństwo na początku
IV w. Samo miasto oraz zabytki architektoniczne są wpisane na listę dziedzictwa kulturowego
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UNESCO. Zwiedzanie klasztoru Dżwari z VI w. i katedry Sweticchoweli z XI w. Przejazd do
KUTAISI. Kolacja, nocleg. Przejazd ok. 290 km
4. DZIEŃ: KUTAISI - BORŻOMI - BAKURIANI
Śniadanie. Zwiedzanie miasta KUTAISI, historia którego
jest związana z argonautami (XIII -XII w. przed n.e.) było
stolicą starodawnej Kolchidy, a późnej Gruzji Wschodniej.
Zwiedzanie katedry BAGRATI z XI w., klasztoru
GELATI założonego w XII w. przez najsławniejszego
gruzińskiego króla Dawida IV Budowniczego (1073-1125).
Tu zbudował akademię i klasztor, które stały się centrum
edukacyjnym Gruzji. Unikatowe malowidła ścienne
świętych oraz monarchów gruzińskich są w środku głównej
katedry Marii Dziewicy. Powyższe zabytki znajdują się na
liście UNESCO. Przejazd do uzdrowiska BORŻOMI
spacer po parku zdrojowym w pobliżu domu Romanowych (wejście jest niemożliwe), degustacja
mineralnej wody Borżomi prosto ze źródła – BAKURIANI, narciarska miejscowość wypoczynkowa
otoczona górami Małego Kaukazu, kolacja, nocleg. Przejazd ok. 170 km
5. DZIEŃ: BAKURIANI – GORI - UPLISCICHE - ANANURI - GUDAURI
Śniadanie. Wyjazd do rodzinnego miasta Stalina GORI,
miejscowości
o
wielkim
znaczeniu
historycznym
(fakultatywnie Muzeum Stalina). Przejazd do skalnego
miasta UPLISCICHE, założonego w VII w. przed n.e.
Znajdują się tam ogromna centralna sala, pokoje dzienne, a
także cerkiew z IX w. Po Uplisciche jazda Gruzińską
Wojenną Drogą, historyczną drogą wiodącą w góry Kaukazu.
Droga ta mija imponującą twierdzę ANANURI, XVI -XVII
w której zwiedzamy dwie cerkwie i mury obronne. Potem
jazda wzdłuż rzeki Aragavi do miejscowości wypoczynkowej
GUDAURI. Kolacja, nocleg. Przejazd ok. 260 km
6. DZIEŃ: GUDAURI – KAZBEGI - GUDAURI
Śniadanie. Wyjazd do Kazbegi. Po drodze przełęcz Dżwari, przejazd w stronę Kaukazu Środkowego i
dojazd do KAZBEGI. Miasto otoczone jest gigantycznymi górami z malowniczym widokiem na jedną
z najwyższych gór - Kazbek (5047 m), jedną z sześciu 5000-metrowych szczytów Kaukazu. Zgodnie z
legendą Prometeusz był przykuty do góry Kazbek. Spacer do cerkwi Cminda Sameba pięknie
położonej na wzgórzu, z której otwiera się cudowny widok na górę Kazbek (ewentualnie wjazd

BT „BEZKRESY” S.C.
00-272 Warszawa, Rynek Starego Miasta 25 lok. 2
tel./fax: (+48) 22 826-52-68 • tel. (+48) 22 826-05-90
e-mail: bezkresy@bezkresy.pl • www.bezkresy.pl
Rejestr Organizatorów Turystyki Wojewody Mazowieckiego nr 1573
członek WIT, NIP: 521-368-35-92
Nr konta bankowego: 65 1050 1038 1000 0092 0440 7556

dżipami za dodatkową opłatą). Obiad w formie pikniku z ogniskiem wraz z degustacją „czaczy”.
Powrót na nizinę i objazd kanionem rzeki Dariali. Przyjazd do GUDAURI. Kolacja, nocleg. Przejazd
ok. 90 km
7. DZIEŃ: GUDAURI – SIGHNAGHI – CINANDALI - TELAWI
Śniadanie. Podróż do prowincji Kachetia. Zwiedzanie SIGHNAGHI - przepiękne miasteczko górskie,
z którego otwiera się panorama na dolinę Alazani oraz Kaukaz Wschodni. Zwiedzanie kościoła Bodbe,
- miejsca pochówku św. Nino (patronki Gruzji). Wyjazd do GURDŻAANI, zwiedzanie 300-letniej
piwnicy z winami, degustacja wina z kwewri (dzbanów zakopanych w ziemi). Dalej przejazd do
CINANDALI. Zwiedzanie domu-muzeum księży Czawczawadze (XIX w.) Wyjazd do centrum
administracyjnego Kachetii – miasta TELAWI, kolacja, nocleg. Przejazd ok. 160 km.
8. DZIEŃ: TELAWI - DAWID GAREDŻA - TBILISI
Śniadanie. Kachetia, najbardziej znany gruziński region winny, leży na wschód od Tbilisi. Bogaty jest
w stare zabytkowe cerkiewki oraz winnice. W TELAWI oglądamy z zewnątrz pałac Herakliusza II,
ostatniego króla Gruzji. Jeśli czas pozwoli, zwiedzanie kompleksu klasztornego ALAWERDI (XI w.)
oraz klasztoru IKALTO. Obiad. Fabryka win Kindzmarauli z degustacją win (za dodatkową opłatą).
Wyjazd w stronę klasztoru DAWID GAREDŻA, usytuowanego na półpustyni Garedża, w odległości
75 km od Tbilisi. Wyjazd do TBILISI. Wieczorem – czas wolny. Przejazd ok. 235 km
9. DZIEŃ: DZIEŃ: TBILISI - WARSZAWA
Transfer do lotnisko, odlot z Tbilisi do Polski. Przylot do Warszawy.

TERMINY:
23.10 – 31.10.2016, lub
05.11 – 13.11.2016
CENA
przy obecności 20. osób: 2 475 PLN (+ przelot ok. 1400 zł)
przy obecności 25. osób: 2 335 PLN (+ przelot ok. 1400 zł)
przy obecności 30. osób: 2 245 PLN (+ przelot ok. 1400 zł)
przy obecności 35. osób: 2 150 PLN (+ przelot ok. 1400 zł)
przy obecności 40. osób: 2 075 PLN (+ przelot ok. 1400 zł)
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CENA ZAWIERA:
● Zakwaterowanie w hotelu w pokoju 2-osobowym :
2 noclegi w Tbilisi 3*,
1 nocleg w Bakuriani,
2 noclegi w Gudauri.
● Zakwaterowanie w hotelach lub prywatnych pensjonatach:
1 nocleg w Telawi, pokoje z łazienkami,
1 nocleg w Kutaisi, pokoje z łazienkami,
● Wyżywienie HB: 8 śniadań, 2 obiady, 7 kolacji
● Transport z klimatyzacją
● Usługi angielsko lub rosyjskojęzycznego opiekuna
● Usługi pilota / przewodnika w grupach od 10 osób
● Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (oprócz Muzeum Stalina około 8 USD oraz degustacji
win w fabryce Kindzmarauli – 14 USD od osoby)
● Ubezpieczenie NNW i KL
● VAT
CENA NIE ZAWIERA:
●
●
●
●
●

Biletów wstępu do Muzeum Stalina i Rosyjskiej Okupacji (ok. 8 USD)
opłat za degustację wina – ok. 14 USD / os.)
Biletu samolotowego Warszawa – Tbilisi – Warszawa ok. 1400 zł
Napojów alkoholowych
Usług pilota w grupach poniżej 10 osób

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 500 PLN
DODATKOWE INFORMACJE:
W cerkwiach obowiązuje odpowiedni strój – panie
chusta na głowę, gdzieniegdzie wymagane są spódnice,
panowie – długie spodnie.
Uwaga: Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania
niewielkich zmian w programie.

