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GRUZJA

KUTAISI (GELATI) – JASKINIA PROMETEUSZA– TBILISI – BODBE – SIGNAGI – WELISTSIKHE – MCCHETA –
KAZBEGI - ANANURI – UPLISTSIKHE – BATUMI - MAKHUNTSESI
PROGRAM RAMOWY 8 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników w Zabrzu transfer na lotnisko do Katowic. Przylot do Kutaisi o godz. 22:40. Przejazd na nocleg w
Kutaisi - drugiego pod względem wielkości miasta Gruzji.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do zespołu klasztornego Gelati z trzema cerkwiami i budynkiem Akademii Nauk, gdzie studiowali
wybitni myśliciele gruzińscy i greccy. Kompleks powstał w złotych czasach gruzińskiej monarchii. Jego fundatorem był
król Dawid Budowniczy. Przejazd do Jaskini Prometeusza. To jeden z gruzińskich cudów natury, który ukazuje
zwiedzającym zapierające dech w piersiach przykłady stalaktytów i stalagmitów. Przejazd na obiadokolację i nocleg do
Tbilisi.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi rozpoczniemy od Cerkwi Sameba. Następnie zwiedzanie starej części miasta – Metekhi
zbudowana w XIII w. Będziemy mogli nasycić się pięknym widokiem starego miasta, wjedziemy koleją linową do
twierdzy Narikala (IV w), z której zobaczymy fantastyczny widok na całe miasto, a z drugiej strony otwiera się widok na
ogród Botaniczny, który także w tym dniu zwiedzimy. Udamy się do Abanotubani (znane łaźnie siarkowe, które zawsze
były i są nadal wizytówką Tbilisi, bardzo popularne wśród turystów i mieszkańców miasta). Kontynuacja spaceru
uliczkami Szardeni do Bazyliki Anczyschati, najstarszej cerkwi miasta (VI w). Obiadokolacja w lokalnej restauracji
programem folklorystycznym - tańcami narodowymi. Nocleg w Tbilisi.
DZIEŃ 4
Śniadanie. Wyjazd do Kacheti - jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji. Zwiedzimy Klasztor w Bodbe. Dojazd do
Signagi, „miasta wiecznej miłości” - położonego na wzgórzu, w środku rozległej winnej równiny, mur Sighnaghi oferuje
spektakularne widoki we wszystkich kierunkach. Tutaj można podziwiać widoki wciśniętej pomiędzy pasmem
Głównego Wielkiego Kaukazu i Górami Gomborskimi Równiny Alazani. Następnie udamy się do Welistsikhe, gdzie
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zwiedzmy tradycyjną 300 letnią piwnice i zjemy obiad połączony z degustacją ( 2 rodzaje wina i wódki). Powrót, nocleg
w hotelu w Tbilisi.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do Mcchety, która jest pierwszą stolicą Gruzji i absolutnym centrum religijnym Gruzji. Odwiedzimy
Monastyr Dżwari (VI w) i Katedrę Sweticchoweli (XI w), gdzie wg legendy pochowana jest Szata Chrystusa. Cała Mccheta
z jej zabytkami jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kontynuacja podróży po Gruzińskiej Drodze
Wojennej, wśród gór Wielkiego Kaukazu. Udamy się do Stepantsminda (dawniej Kazbegi) – małego miasteczka w
regionie Mtskheta-Mtianeti. Następnie kontynuujemy drogę pieszo do wsi Gergeti (3-4 godz. chodzenia tam i z
powrotem) lub lok. 4x4 samochodami (1 godz: tam i z powrotem); zwiedzimy Cerkiew Gergeti (XIV w), skąd rozpościera
się niesamowity widok na miasteczko, góry Kaukaskie ze szczytem Kazbeg (5047 m n.p.m.). Obiadokolacja i nocleg w
Kazbegi
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd w okolice Twierdzy Ananuri (XVII w.). Zwiedzanie założenia zamkowego nad rzeką Aragvi
z przepięknym widokiem na sztuczne jezioro Żinwali. Przejazd do Uplistsikhe (dosłownie “twierdza władcy”),
starożytnego skalnego miasta we wschodniej Gruzji. Znajdujące się w nim formy architektoniczne sięgają od czasów
wczesnej Epoki Żelaza po późne Średniowiecze. Miejsce wyróżnia się unikalną mieszanką różnych stylów budownictwa
skalnego, od sztuki Anatolii i Iranu aż po pogańska i chrześcijańską architekturę. Przejazd na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Batumi, kurortu nadmorskiego na wybrzeżu Morza Czarnego w południowo-zachodniej Gruzji.
Zwiedzanie miasta: Piazza, Bulwar. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Wizyta w ogrodzie botanicznym w Batumi, który nie ma swojego odpowiednika na całym świecie, gdyż
rośliny endemiczne koegzystują tutaj wraz z florą z najróżniejszych stref klimatycznych. Ogród mieści tysiące odmian
roślin. Następnie przejazd do Makhuntsesi, gdzie zobaczymy most i wodospad. Przejazd na lotnisko. Odprawa. Wylot
do Katowic o godz. 21:10. Zakończenie wyjazdu.
TERMIN: od 23.07.2019Termin może ulec zmianie ze względów dostępności lotów.
CENA:
3390 zł + 100 USD
ZAPEWNIAMY:
• przelot wraz z opłatami lotniskowymi ( z bagażem rejestrowanym – 10 kg, możliwość zmiany bagażu na 20 kg dopłata 240 zł)
• komfortowy przejazd na całej trasie wraz z opłatami drogowymi i parkingami,
• 7 noclegów w hotelach *** pokoje 2 os. z łazienkami
• 7 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad
• butelkę wody mineralnej codziennie dla każdego uczestnika
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 30 000 € i NNW do 4 000 €, do 10 000 zł w RP
• opiekę pilota i przewodnika lokalnego na całej trasie,
• bilety wstępu i inne wydatki programowe
• opłatę TFG
UWAGI :
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach św.
• dokument niezbędny paszport lub dowód osobisty
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