
Gruzja – po słonecznej stronie Kaukazu  (trasa w Gruzji = 1776 km) 
Termin: 11-18.09.2017 r. 

Cena: 450 USD +1350 PLN + 140 zł. (transfer na lotnisko i z lotniska),  co przy dzisiejszym przeliczniku = 
3407 PLN 

 
Dzień 1 

 

- Wyjazd z Torunia o godzinie 17. Transfer na 
lotnisko Okęcie (255 km) 
- Wylot z Warszawy do Tbilisi (2200 km) o 
godzinie 22.30 
 

Dzień 2 Tbilisi... 20 km. 
 

- Przylot do Tbilisi o godzinie 5.05 (+1h) 

- Transfer do hotelu, zakwaterowanie, śniadanie, 
czas na odpoczynek po podróży 

- Zwiedzanie Tbilisi – Stare Miasto: Katedra 
Metekhi, położona na stromym klifie; 
Abanotubani, dzielnica łaźni siarkowych; 
Narikala , wjazd kolejką na starożytną twierdzę, 
skąd rozciągają się wspaniałe widoki na całe 
miasto. Spacer po wąskich uliczkach Tbilisi to 
okazja do poczucia klimatu stolicy Gruzji. 

- Po południu zwiedzanie Soboru św. Trójcy 
(Sameba) – największej budowli sakralnej Gruzji. 

- Czas wolny na Bulwarach Rustaveliego – 
reprezentacyjnej ulicy Tbilisi, pełnej sklepów, 
restauracji 
- Wieczorem obiadokolacja w tradycyjnej 
restauracji, którą umilą gruzińskie tańce i śpiewy. 
 

Dzień 3 Kahetia... 348 km. 
 

- Po wczesnym śniadaniu wycieczka do Kahetii , 
regionu słynącego z wybornego wina. 

- Przyjazd do kompleksu monastyrów Dawid 
Garedża, położonego na półpustyni, około 75 km 
od Tbilisi. 
- Wędrówka do ruin monastyru Udabno, które 
słynie z pięknych jaskiń ozdobionych 
malowidłami i wspaniałych widoków na sąsiedni 
Azerbejdżan (około 50 minut wędrówki). 
- Przejazd do Gurjaani – winnej stolicy regionu. 
Zwiedzanie piwnic winnych to niezapomniana 
okazja do poznania Gruzji od kuchni.  
W rodzinnej atmosferze gospodarze prezentują 
tajniki produkcji swojego wina, wypieku 
tradycyjnego chleba "szoti" i innych miejscowych 
potraw.  
Na długo zostanie jednak w pamięci degustacja 
wspaniałego wina! 

- Powrót wieczorem do Tbilisi do hotelu. 

Dzień 4 Kaukaz... 159 km. 
 

- Po śniadaniu wycieczka w Kaukaz. Po drodze 
liczne atrakcje. 
- Przyjazd do Mcchety – starożytnej stolicy i 
współczesnego centrum religijnego Gruzji. 
Zwiedzanie obiektów wpisanych na listę 
UNESCO: Monastyr Jvari i soboru katedralnego 
Sweti Cchoweli. 
- Przejazd Gruzińską Drogą Wojenną to 
zapierające dech w piersiach widoki na Wysoki 
Kaukaz. Przerwa w Twierdzy Ananuri , 
malowniczo położonej nad jeziorem. 

- Przyjazd do Stepantsminda, wioski położonej 
na wysokości 1700 m npm, u stóp Kazbeg, 
jednego z najwyższych szczytów Kaukazu.  
Możliwość wędrówki do Wodospadu Gveleti 
(około 1/2 h, dobre obuwie). 

- Zakwaterowanie w Kazbegi, obiadokolacja w 
hotelu. 
 

Dzień 5 Kaukaz i Borjomi.... 293 km. 
 

-Po śniadaniu wycieczka przez górską dolinę do 
Cminda Sameby, klasztoru, malowniczo 
położonego na wysokości 2170 m npm.  
Otwierają się stąd wspaniałe panoramy na Wysoki 
Kaukaz z jednym z największych lodowców – 
Kazbegi.  
* Możliwość wycieczki samochodami terenowymi 
- Powrót do autokaru i przejazd do Uplisciche – 
największego i najbardziej imponującego 
starożytnego skalnego miasta w Gruzji. 

- Przyjazd do Borjomi , uzdrowiska znanego ze 
swojej wspaniałej mineralnej wody, która stała się 
jednym z najważniejszych produktów 
eksportowych Gruzji.  
Spacer po mieście m.in.: Mirzakhan – symbol 
Borjomi. 
- Zakwaterowanie w hotelu w Borjomi,  
obiadokolacja 
 

Dzień 6 Achalciche i Wardzia... 345 km. 
 

- Po śniadaniu dalsze poznawanie Gruzji 

- Przejazd do Achalciche – miasteczka ze 
średniowiecznym rodowodem, które za sprawą 



niedawnej gruntownej restauracji wygląda jak z 
albumu. 
- Zwiedzanie Wardzi – imponującego skalnego 
miasta-klasztoru, rozciągającego się nad skalnym 
urwiskiem, ze ścianami o wysokości 500 m. 
Obiekt pretenduje do wpisania na listę UNESCO 

- Przyjazd do Kutaisi, zakwaterowanie i 
obiadokolacja. 
 

Dzień 7 Kutaisi... 196 km. 
 

- Po śniadaniu wycieczka po Kutaisi – stolicy 
starożytnej Kolchidy, która istniała w czasach 
Argonautów.  
Zwiedzanie: Katedry Bagrati , położonej na 
wzgórzu skąd rozciąga się wspaniały widok na 
miasto; Monaster i Akademia Gelati, które 
urzeka swoimi malowidłami, wpisana na listę 
UNESCO. 
- Przejazd do Jaskini Prometeusza, feeria barw, 
form, bogactwo szaty naciekowej, podziemna 
rzeka i jezioro czekają na odkrycie!.  
To tutaj wg legendy miał zostać przykuty do skały 
mityczny Prometeusz 

- Przyjazd do Batumi, zakwaterowanie, 
obiadokolacja. 
 

Dzień 8 Batumi... 415 km. 
 

- Po śniadaniu wycieczka po Batumi, 
najpiękniejszym kurorcie Gruzji, który za sprawą 
subtropikalnego klimatu jest ulubionym miejscem 
urlopowym nie tylko Gruzinów. 

- * Możliwość wycieczki do starożytnych fortów 
Gonio/ Apsaros. 
- Czas wolny na szerokich promenadach Batumi, 
możliwość kąpieli morskich i słonecznych. 

- Przejazd na lotnisko w Tbilisi około 2 w nocy 
(380 km, około 6-7 h) 
 

Dzień 9 Powrót 
 

- Wylot z Tbilisi do Warszawy o godzinie 04.50. 

- Planowy przylot na lotnisko Warszawa-Modlin o 
godzinie 6.35 
- Transfer do Torunia. Przyjazd około 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świadczenia: 
• Zakwaterowanie w hotelach /pensjonatach: 
pokoje dwuosobowe z łazienkami: 
3 x Tbilisi,  
1 x Kazbegi, 
1 x Borjomi,  
1 x Kutaisi,  
1 x Batumi 
• 7 x śniadanie, 5 x obiadokolacja 

• 2 x obiadokolacja połączona z programem 
zwiedzania (2 i 3 dzień) 
• Przejazd autokarem z klimatyzacją, regulowane 
fotele, woda w czasie przejazdów 

• Bilety wstępów:  
Uplisciche,  
Vardzia,  
Zamek Achalciche,  
forty Gonio,  
Jaskinia Prometeusza 

• Opiekę pilota i przewodnika polskojęzycznego 
• Ubezpieczenie PZU Wojażer:   KL 40 000 zł      
i NNW 10 000zł 


