
 

 

 

 

Gruzja - Paleta barw 

 Dwa dni nad morzem w Batumi  
 Przejazd Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi 
 Degustacja win w Kachetii - regionie winnic  

 

Dzień 1: Przylot do Kutaisi – Tbilisi (kolacja) / 245 km 
Przylot na lotnisko w okolicy Kutaisi i powitanie Grupy przez przewodnika. Następnie przejazd do Tbilisi. 
Czas wolny na śniadanie w restauracji na Starym Mieście. Po śniadaniu spacer przez niezwykłe zakątki 
gruzińskiej stolicy. Najstarszą część miasta rozłożona u stóp wzgórza i twierdzy Narikała. Centrum 
oczarowuje mnóstwem zabytków i klimatycznych zaułków, skoncentrowanych na stosunkowo małym 
obszarze. W niewielkiej odległości Zobaczycie między innymi świątynie należące do różnych religii. 
Oprócz tego wąskie, pełne klimatycznego uroku uliczki wyłożone kamiennym brukiem czy wreszcie 
typowe gruzińskie domy z rzeźbionymi bądź kutymi balkonami. Historycznym centrum Tbilisi jest 
dzielnica łaźni siarkowych Abanotubani, pobudowanych na naturalnych gorących źródłach. Właśnie 
źródła dały nazwę samemu miastu, bowiem gruzińskie słowo „tbili” oznacza w przekładzie na polski 
„ciepły”.  Zakwaterowanie w hotelu i odpoczynek. Kolacja w gruzińskiej restauracji. Nocleg w hotelu w 
Tbilisi. 
 
Dzień 2: Tbilisi – Sighnaghi – Gurjaani – Tbilisi (śniadanie/obiad) / 270 km 
Produkcja wina stała się na przestrzeni wieków nieodłącznym elementem gruzińskiej kultury i zarazem 
życia codziennego. Znajomość z winiarskim regionem rozpoczniecie od miasta Sighnagi, zwanego z racji 
niegdyś imponujących murów obronnych miastem-twierdzą. Dziś siła kamienia ustąpiła miejsce sile 
uczucia, bowiem Sighnagi nazywane jest Miastem Miłości. Przyczynę takiej zmiany Poznacie zapewne 
podczas spacerów odrestaurowanymi uliczkami w stronę tarasów widokowych, z których rozpościera 
się imponująca panorama Doliny Alazańskiej, biegnącej do stóp samego Kaukazu, który również zarysuje 
się na horyzoncie. Niedaleko od Sighnagi znajduje się miejsce pochówku chrystianizatorki Gruzji św. 
Nino, które to Zwiedzicie w dalszej części dnia. Na obiad Zostaniecie zaproszeni do tradycyjnego 
gruzińskiego domostwa, gdzie można będzie zapoznać się z klasyczną piwniczką do produkcji wina. 
Powrót do Tbilisi. Nocleg w hotelu w Tbilisi. 
 
Dzień 3: Tbilisi – Mccheta – Shio Mgvime – Ananuri – Gudauri (śniadanie/kolacja) / 154 km 
Wyjazd do pierwszej stolicy Gruzji – Mcchety (dziś wpisana na listę UNESCO). Właśnie tutaj, jeszcze w IV 
wieku zapoczątkowany został proces chrystianizacji kraju. Oprócz tego Mccheta chroni cały szereg 
drogocennych pamiątek przeszłości, na czele z legendarnym chitonem, w który odziany był Chrystus w 
drodze na Golgotę. Najlepszy widok na centralny punkt Mcchety, czyli sobór katedralny Swetitschoweli 
roztacza się ze wzgórza, na którym jeszcze w VI w. dzięki śmiałości architektów wzniesiony został 
klasztor Dżwari, jedna z perełek wczesnośredniowiecznej architektury Gruzji. Zwiedzanie 



średniowecznego klasztornego kompleksu architektonicznnego Shio Mgvime. Po zakończeniu 
zwiedzania tych cennych perełek architektury sakralnej Udacie się dalej wzdłuż Gruzińskiej Drogi 
Wojennej, która już niejednokrotnie stanowiła źródło natchnienia dla największych pisarzy, w tym 
samego Lermontowa. Po drodze Zatrzymacie się na zwiedzanie twierdzy Ananuri, położonej nad 
turkusową taflą wód Zbiornika Żinwali. Kolacja i nocleg w hotelu w Gudauri. 
 
Dzień 4: Gudauri – Stepantsminda – Gudauri (śniadanie/kolacja) / 80 km 
Wyjazd przez Przełęcz Krzyżową wzdłuż rzeki Terek do miejscowości Stepancminda (wcześniej znane 
jako Kazbegi). Stamtąd wycieczka piesza (około 3,5 godziny w obie strony) albo wjazd samochodami 
terenowymi (za dodatkową opłatę) do cerkwi Św. Trójcy Gergeti. Z tego punktu widać piękną panoramę 
samego Kazbegi oraz niezwykle barwną śnieżną czapę kryjącą szczyt góry Kazbek (5047 m n.p.m.) 
Powrót do Gudauri. Kolacja i nocleg w hotelu.  
• Istnieje możliwość wynajmu samochodów terenowych do cerkwi Gergeti w Kazbegi(opłata 

dodatkowa – 50 USD za samochód 5 osobowy)  
 
Dzień 5: Gudauri – Uplistsikhe – Kutaisi (śniadanie/kolacja) / 335 km 
Wyjazd do miasta skalnego Upliscyche, które powstawało od początku pierwszego tysiąclecia p.n.e., 
jako siedziba i schronienie pogańskich plemion. W kolejnych wiekach przebiegała tędy jedna z odnóg 
Szlaku Jedwabnego, o czym świadczą zachowane do dziś pozostałości archeologiczne. W dalszej części 
dnia przejazd do Gori, miasta, w którym urodził się Józef Stalin. Czas wolny. Dalej przejazd przez 
przełęcz Rikoti do Kutais, drugiego po stolicy ośrodka miejskiego Gruzji. Kolacja i nocleg w domu 
gościnnym w Kutaisi.  
 
Dzień 6: Kutaisi – Batumi (śniadanie) / 150 km 
Miasto Kutaisi zadziwia bogactwem swojej historii. Aby ogarnąć wzrokiem cały Kutaisi, przyjdzie Wam 
dotrzeć do świątyni Bagrati (XI w), która odgrywała wielką rolę jako ośrodek zjednoczenia Gruzji w XI 
stuleciu. Kolejną częścią programu będzie zwiedzanie monastyru Gelati, założonego przez wielkiego 
króla Dawida Budowniczego w XII wieku jako centrum ówczesnej myśli intelektualnej i życia duchowego 
kraju. Po zwiedzaniu monasteru – wyprawa do Jaskini Prometeusza z fantastycznym bogactwem form 
naciekowych. Wyjazd w kierunku wybrzeża Morza Czarnego i nocleg w Batumi. 
 
Dzień 7: Batumi (śniadanie) / 95 km 
Aby przyjrzeć się bliżej historii samego Batumi, czeka na Was spacer przez Stare Miasto. Pomnik Medei 
przypomina o dzielnych Grekach z mitu o Argounautach, którzy w dalekiej starożytności dotarli do 
brzegów dzisiejszej Gruzji.  Unoszony przez dziewczynę skrawek złotego runa także dzisiaj mani żeglarzy 
zawijających do batumskiego portu, podobnie jak i błyszcząca w słońcu kopuła nowoczesnego symbolu 
miasta, czyli Piazzy. Dalej, prejazd do Ogrodu Botanicznego, który rozłożył się nad samym brzegiem 
Morza Czarnego. Popołudniowy spacer pośród ponad 5 000 gatunków roślin zebranych na niemal 
wszystkich kontynentach pozwoli odpocząć od miejskiego zgiełku i słońca. Powrót do Batumi. Czas 
wolny oraz odpoczynek w hotelu przed wyjazdem na lotnisko.  
 
Dzień 8: Batumi – Kutaisi – Wylot (-) / 15 km 
W nocy przejazd w stronę Kutaisi. Transfer na lotnisko i powrót do Polski. 
 
 

Ilość osób w 
wycieczce 

Koszt wycieczki na osobę w pokoju 
dwuosobowym 

Opłata dodatkowa za pokój 
jednoosobowy 

4 pax 765 $ 

 90 $ 
6 pax 700 $ 
8 pax 625 $ 

10 pax 580 $ 
12 pax 540 $ 

 



 
 
Cena zawiera:  

• Zakwaterowanie w hotelach:  
Batumi 3* hotel / 2 noclegi  
Tbilisi 3* hotel / 2 noclegi  
Gudauri 3* hotel / 2 noclegi 
Kutaisi - Dom gościnny /1 nocleg  

• Przejazdy zgodnie z programem wycieczki 
• Przewodnik polskojęzyczny  
• Wyżywienie zgodnie z programem  
• Bilety wstępu: kolejka linowa w Tbilisi, miasto skalne Upliscyche, jaskinia Prometeusza, Ogród 

Botaniczny Batumi, degustacja win w tradycyjnej piwnicy. 
 
Cena nie zawiera 

• Biletów lotniczych 
• Ubezpieczenia 
• Innych usług niewymienionych wyżej. 


