
 
Podstawowe informacje 
 
Numery alarmowe 

Meet in Georgia: (+995) 599 422503 

Służba sytuacji nadzwyczajnych Gruzji: 112 

 
Waluta 
Wszelkie płatności na terenie Gruzji dokonywane są w miejscowej walucie, czyli Lari (GEL). 100 tetri = 1 lari. 
Waluty obce, jak dolar amerykański, euro czy rubel rosyjski można wymieniać w ogromnej ilości kantorów, 
często czynnych cala dobę. W większości dużych sklepów, restauracji i punktów gastronomicznych 
znajdujących się w dużych miastach można dokonywać opłaty za pomocą karty płatniczej czy kredytowej. 
Pieniądze można wypłacać w licznych tu bankomatach, za wyjątkiem terenów górskich.  
 
Kurs gruzińskiej waluty: 
USD: 2,3 GEL 
EUR: 2,6 GEL  
 
Nie istnieje możliwości wymiany czy dokonywania opłat w polskiej walucie!  
 
Taksówki   
W Gruzji porusza się wiele samochodów oznaczonych emblematem TAXI. Większość z nich to prywatni 
przedsiębiorcy. Przed rozpoczęciem podroży należy ustalić z kierowca cenę, gdyż w takich pojazdach nie 
ma taksometrów. Numer korporacyjny dla Tbilisi: (0032) 21 81 515 albo (032) 25 11 
 
Komunikacja publiczna 
Jeśli chcecie skorzystać z usług transportu prywatnego, najlepszym rozwiązaniem w przypadku gruzińskiej 
stolicy będzie metro. Dla korzystania z jego usług wystarczy zakupić dostępną na każdej stacji kartę (koszt 2 
Lari) i doładować ją odpowiednią sumą. Jeden przejazd kosztuje 50 tetri.  
 
Produkty spożywcze  
Wybierając się do Gruzji bądźcie pewni, ze będziecie karmieni bardzo obficie. W daniach lokalnej kuchni 
powszechnie wykorzystywane są m.in. orzech włoski oraz ostre przyprawy, co wielokrotnie prowadzi do 
kłopotów żołądkowych po kilku dniach spędzonych w tym kraju. Jeśli macie problem z alergią albo 
uczuleniem na określone rodzaje produktów, lepiej informować o tym odpowiednio wcześniej, aby uniknąć 
długiego oczekiwania na zamawiane indywidualnie dania. 
Woda prosto z kranu może być wykorzystana jedynie dla mycia zębów. W celach spożywczych radzimy 
korzystać z butelkowanej wody mineralnej. 
 
Restauracje 
Lokale, które z reguły rezerwujemy dla naszych Gości przygotowują dania zgodnie z gruzińskimi tradycjami. 
Oznacza to, ze czekać będą na Was liczne zakąski oraz dania gorące, podawane na wspólnym talerzu, z 
którego następnie każdy z gości nakłada sobie samodzielnie.  
Dla miejscowych restauracja nie jest jedynie miejscem, w którym można się najeść, ale i elementem życia 
towarzyskiego, dokąd udają się, by wesoło spędzić czas. Gruzini z reguły bardzo głośno wygłaszają toasty, 
rozmawiają unosząc glos i wielokrotnie intonują pieśni. W restauracjach tzw. klasy średniej nie tylko goście, 
ale i sama muzyka jest bardzo głośna. Gdy traficie w takie miejsce, radzimy po prostu korzystać z 
możliwości wspólnej zabawy i cieszyć się chwilą wraz z pozostałymi gośćmi. Należy wziąć pod uwagę, ze w 
Gruzji jak do tej pory nie obowiązuje zakaz palenia w lokalach publicznych.    
 
Zasady dobrego zachowania 
Każda nacja posiada szereg zakorzenionych praw i tradycji, które powinien znać każdy gość odwiedzający 
dane miejsce. Aby nie obrazić nikogo swym nieświadomym zachowaniem, należy pamiętać, ze w Gruzji: 
 
•  Podczas zwiedzania monastyrów i cerkwi kobiety powinny nakrywać głowę oraz ramiona chustą. W  
   niektórych klasztorach wymagane jest zakładanie specjalnie przygotowanych spódnic, które całkowicie 
   zakrywają nogi.           
 
•  mężczyźni w szortach nie zostaną wpuszczeni do świątyń 



•  wewnątrz świątyń nie wolno wykonywać fotografii, jeśli w danym momencie trwa msza, czyli służba 

•  jeśli chcecie uwiecznić na fotografii przedstawicieli miejscowej ludności, należy poprosić ich o zgodę na  
   fotografowanie. Zostanie to odebrane jako dowód szacunku i raczej nie spotka się z odmowa. W  
   szczególności dotyczy to duchownych.  
  
Bezpieczeństwo 
Podróż trasami wyznaczonymi przez nas jest całkowicie bezpieczna. W pozostałych przypadkach 
obowiązują analogiczne do tych znanych z innych regionów świata zasady bezpieczeństwa: podczas 
wieczornych spacerów w pojedynkę lepiej nie opuszczać dobrze oświetlonych centrów, w miejscach 
szczególnie licznych zgromadzeń czy też podczas imprez masowych należy pilnować cennych rzeczy 
osobistych oraz dokumentów.  
Celem przejścia na drugą stronę ulicy lepiej korzystać z przejść podziemnych. Miejscowi kierowcy nieczęsto 
przepuszczają pieszych na przejściach, dlatego tez zachowajcie ostrożność podczas każdego spaceru. 
 
Komunikacja z lokalną ludnością 
Umiejętność władania kilkoma gruzińskimi słowami da Wam możliwość kontaktu z miejscowymi  oraz 
wyrażenia swoich uczuć, co spotka się z wdzięcznością Gruzinów. 

 

გამარჯობა   Gamardzoba   dzień dobry 
ნახვამდის   Nahvamdis     do widzenia 
დიახ, კი   Diah, ki    tak (uprzejma i komunikacyjna forma)   
არა    Ara    nie 
კარგი    Kargi    dobrze  
მე მქვია ....   Me mkvia ..   mam na imię… 
მადლობა   Madloba   dziękuję 
გაუმარჯოს    Gaumardzos   gaumardzos (słowo wypowiadane podczas)  
 

 

 

Życzymy przyjemnej podróży! 
 

Meet in Georgia Ltd. 
www.meetingeorgia.ge  

http://www.meetingeorgia.ge/

