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Gruzja 

„Kraj gór, wina, tańca i słońca” 
 

 

 

 

 

 

Program wycieczki: 
 

Dzień 1.  Przelot do Gruzji. Kutaisi – Mccheta - Tibilisi  
Zbiórka na lotnisku „OKĘCIE” w Warszawie – godz. 03.45 

Przelot na trasie Warszaw-Kutaisi: 05:45 - 11:15.  

Przejazd do Mcchety - pierwszej stolicą Gruzji i absolutnego centrum religijnego Gruzji.  

Zwiedzamy „Monastyr Dżwari” (VI w) i Katedrę „Sweticchoweli” (XI w), gdzie wg. legendy 

pochowana jest Szata Chrystusa.  

Cała Mccheta z jej zabytkami jest na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 

Przejazd do hotelu*** w Tibilisi. Obiadokolacja. Nocleg  
 

Dzień 2.  Tibilisi – „City Tour”   
Śniadanie w hotelu. Zaczynamy zwiedzanie Tibilisi od cerkwi „Sameba”. Następnie dojdziemy do 

starej części miasta do cerkwi „Metechi” (XIII w). Z punktu widokowego rozpościera się piękny widok 

na stare miasto. Wjedziemy koleją linową do twierdzy „Narikala” (IX w) - zobaczymy fantastyczny 

widok na całe miasto i ogród botaniczny. Kontynuujemy spacer do „Abanotubani” - znane łaźnie 

siarkowe, które zawsze były i są wizytówką Tbilisi (bardzo popularne wśród turystów i mieszkańców 

miasta).  

Przejdziemy znanymi uliczkami „Szardeni” do „Anczyskhati”.  Czas wolny.  

Kolacja z programem folklorystycznym w restauracji na terenie miasta.  

Powrót do hotelu. Nocleg.  
 

Dzień 3.  Tbilisi – Bodbe – Sighnaghi – Weliscyche – Tbilisi 
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji Kachetii - „kraju 

winnego”. Uprawiane są tutaj setki rodzajów winorośli, a każda wioska posiada własną, szczególną 

odmianę. Zwiedzimy klasztor w Bodbe, gdzie jest pochowana św. Nino (IV w). Następnie jedziemy od 

„miasta wiecznej miłości” Sighnaghi - małego miasta w Kizigi położonego na wzgórzu, w środku 

rozległej winnej równiny. Mur Sighnaghi oferuje spektakularne widoki we wszystkich kierunkach. 

Następnie wyjazd do Weliscyche gdzie zwiedzamy unikalną rodzinną winiarnię. Tu również będziemy 

mieli późny obiad z degustacją 2 x wina i lokalnej wódki. Wieczorem powrót do Tbilisi.   

Nocleg w hotelu w Tbilisi.   
 

Dzień 4.  Tibilisi - Ananuri - Kazbegi 
Śniadanie w hotelu. Kierujemy się w stronę gór Kaukaz. Zaczynamy naszą podróż po  

„Gruzińskiej Drodze Wojennej”, wśród gór Wielkiego Kaukazu. Po drodze zwiedzamy twierdzę 

„Ananuri” (XVII w) z przepięknym widokiem na sztuczne jezioro „Żinwali”. Przejazd do miasteczka 

Kazbegi, głównego miasta w regionie Khewi. Samochodami terenowymi (4x4) podjeżdżamy do Cerkwi 

„Gergeti” (XIV w), skąd rozpościera się niesamowity widok na miasteczko oraz góry Kaukaskie ze  
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szczytem Kazbeg (5047 m n.p.m.). Góra „Kazbeg” w tł. „Mkinvartsveri” znaczy „Lodowy Szczyt”. Ale 

samego szczytu nie dotkniemy. Zakwaterowanie w hotelu***. Obiadokolacja. Nocleg. 

Dzień 5.  Kazbegi – Gori - Upliscyche – Kutaisi/Tskaltubo 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Gori, - miejsce urodzenia Józefa Stalina. „Foto stop” przy jego domu – 

muzeum. „Pociąg – salonka”, którym podróżował J.Stalin. 

Następnie kierujemy się do Upliscyche - najstarszego skalnego miasta na terenie Gruzji i jednego z 

najważniejszych handlowych punktów na Jedwabnym Szlaku. Jest ono najstarszym zabytkiem Gruzji (II 

tys. p.n.e.). Przejazd do Kutaisi lub Tskaltubo.  

Zakwaterowanie w hotelu***. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

Dzień 6.  Tskaltubo - Jaskinia Prometeusza - Batumi 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do „Jaskini Prometeusza” – zwiedzanie jaskini bogatej w stalaktyty, 

stalagmity, skamieniałe wodospady, perły jaskiniowe, podziemne rzeki i jeziora    

Przejazd nad Morze Czarne do Batumi – czarnomorskiej perły Gruzji, która fascynuje turystów swoimi 

widokami na morze i góry.  Zakwaterowanie w hotelu***.  

„City tour” po Batumi – zwiedzanie zabytków i „teraźniejszości” miasta. Obiadokolacja.  

Dla chętnych – „Batumi nocą”.  Nocleg. 

 

 

Dzień 7.  Batumi – „Relaks”.  
Śniadanie w hotelu.  

Całodzienny RELAKS na plaży w Batumi. Kąpiel, plażowanie LUZZZZZZZZZZ 

Czas wolny na plaży.  

Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Batumi.    

 

Dzień 8.  Batumi - Kutaisi Lotnisko  
Śniadanie w hotelu.  

Transfer z hotelu na lotnisko. Wylot do Polski o godz. 11:50.  

Przylot do Warszawy godz. 13:20 

Zakończenie wycieczki  
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Cena wycieczki: od. 3.300,- zł.  
Cena obejmuje:  
Opiekę pilota „Glob”, opiekę przewodnika-pilota w języku polskim na terenie Gruzji, przelot 

samolotem na trasie Warszawa– Kutaisi – Warszawa – (bagaż rejsowy – 10 kg. + bagaż podręczny 

40x30x25 cm.), transport autokarem na terenie Gruzji, zakwaterowanie w hotelach klasy *** w 

pokojach 2-osobowych, wyżywienie 2 x dziennie (śniadania, obiadokolacje lub obiady), wstępy do 

zwiedzanych obiektów, wjazd kolejka linową w Tibilisi, przejazd samochodami terenowymi, butelka 

wody mineralnej każdego dnia, składka na Turystyczny Fundusz Ubezpieczeniowy. system 

nagłaśniający TOUR GUIDE (zestawy słuchawkowe), ubezpieczenie K.L. i NNW, podatek VAT  

 

 

 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

PBPTiAW „Glob” posiada Zezwolenie Organizatora Turystyki nr k-363 
 

 

NASZA DEWIZA – „WSZYSTKO W CENIE” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


