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GRUZJA

TBILISI – BODBE – SIGNAGI – WELISTSIKHE – TELAVI - CINANDALI –MTSKHETA – ANANURI
KAZBEGI - UPLISTSIKCHE – GELATI – KUTAISI - JASKINIA PROMETEUSZA - BATUMI
PROGRAM RAMOWY 8 DNI
DZIEŃ 1 PRZEJAZD Z MIEJSCA ZBIÓRKI DO MPL OKĘCIE - PRZELOT DO TBILISI
Godzina 13.30 - zbiórka uczestników przy Parafii, transfer na lotnisko w Warszawie. Wylot do Tbilisii o godz. 22:25.
DZIEŃ 2 PRZYLOT DO TBILISI - TBILISI MIASTO
Przylot do Tbilisi o godzinie 4.05, spotkanie z przewodnikiem. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, śniadanie i relaks
w hotelu. Zwiedzanie Tbilisi zaczniemy od starej części miasta – Metekhi zbudowanej w XIII w.
Tu można się sycić pięknymi widokami starego miasta. Zjedziemy także koleją linową do twierdzy Narikala (IV w), z
której roztacza się fantastyczny widok na całe miasto, a z drugiej strony otwiera się widok na ogród Botaniczny. Udamy
się do Abanotubani - znanych łaźni siarkowych, które zawsze były i są nadal wizytówką Tbilisi, bardzo popularne wśród
turystów i mieszkańców miasta. Przez słynne uliczki Szardeni pokontynuujemy spacer do Bazyliki Anczyschati –
najstarszej, bo pochodzącej z VI w. cerkwi miasta. Spacer zakończymy zwiedzaniem przy teatrze Gabriadze. Kolacja w
lokalu z programem artystycznym – tańcami narodowymi. Nocleg w Tbilisi.
DZIEŃ 3: TBILISI -BODBE -SIGNAGI -WELISCYCHE -TELAVI -CINANDALI -TBILISI (270 KM.)
Śniadanie po którym wyjazd do Kacheti - jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji Zwiedzimy klasztor żeński w
Bodbe. Dojazd do Signagi -„miasta wiecznej miłości” Położona 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 Weliscyche
- obiad połączony z degustacjami lokalnych wyrobów alkoholowych. Przejazd do Cinandali, zwiedzamy
Muzeum Al. Czawczawadzego. Nocleg w Tbilisi.
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DZIEŃ 4: TBILISI – MTSKHETA - ANANURI – KAZBEGI (170 KM.)
Śniadanie w hotelu. Następnie przejazd do Mtskhety - pierwszej stolicy i centrum religijnego Gruzji. Zwiedzamy
Monastyr Dżwari (VI w) i Katedrę Sweticchoweli (XI w), gdzie według podań przechowywana jest Szata Chrystusa. Cała
Mccheta z jej zabytkami jest wpisana na liście UNESCO. Przejazd przez Gruzińską Drogę Wojenną, wśród gór Wielkiego
Kaukazu. Po drodze zwiedzimy twierdzę Ananuri (XVII w.) z przepięknym widokiem na sztuczne jezioro Żinwali.
Dojeżdżamy do Kazbegi, głównego miasta w regionie Khewi. Dalszą drogę kontynuujemy
samochodami terenowymi 4x4 - do Cerkwi Gergeti (XIVw.), która fascynuje turystów niesamowitym widokiem na
góry kaukaskie, łącznie z szczytem Kazbeg (5047 m). Kolacja i nocleg w hotelu w Kazbegi.
DZIEŃ 5: KAZBEGI - UPLISTSIKCHE – GELATI – KUTAISI (BAGRATI) (300 KM.)
Śniadanie w hotelu. Wyjeżdżamy do Uplistsikhe – najstarszego skalnego miasta na terenie Gruzji i jednego z
najważniejszych handlowych punktów na Jedwabnym Szlaku. Uplisciche jest najstarszym zabytkiem Gruzji (II tys.
p.n.e.). następnie zwiedzamy Zespół Klasztorny 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. Zwiedzanie cerkwi Bagrati 1003 r w Kutaisi. Kolacja i nocleg w hotelu w Kutaisi.
DZIEŃ 6: KUTAISI MIASTO –JASKINIA PROMETEUSZA - BATUMI (140 KM.)
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Jaskini Prometeusza - bogatej w stalaktyty, stalagmity, skamieniałe wodospady,
podziemne rzekami i jeziora. Przejazd do Batumi stolicy rejonu Adżarii i malowniczo położonej nad Morzem Czarnym.
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, relaks w kurorcie nad Morzem Czarnym. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7 BATUMI – TBILISI ( 350 KM )
Śniadanie. Wypoczynek w Batumi. Wykwaterowanie z hotelu, po którym zwiedzanie miasta: Piazza, Bulwar, Pałac
Europy, 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.
W godzinach późno popołudniowych transfer w kierunku Tbilisi. Po drodze obiadokolacja pożegnalna.
DZIEŃ 8 TBILISI – MPL OKĘCIE – POWRÓT DO MIEJSCA ZBIÓRKI
Przejazd na lotnisko, odprawa o godzinie 2.55, wylot do Warszawy o godzinie 4.55, przylot do Warszawy o godzinie
6.40, Po przylocie transfer autokarowy do miejsca zbiórki, zakończenie pielgrzymki.
TERMIN: 23.07-30.07.2019
CENA:
3390 zł + 100 USD
ZAPEWNIAMY:
• przelot wraz z opłatami lotniskowymi liniami rejsowymi PLL LOT wraz z bagażami: rejestrowany - 1 szt., do 23 kg,
do 158 cm (suma wymiarów dł. x szer. x wys.) oraz podręczny 1 szt., do 8 kg, do 118 cm (55 x 40 x 23 cm)
• komfortowy przejazd na całej trasie wraz z opłatami drogowymi i parkingami,
• transfer autokarowy Zabrze - MPL Okęcie - Zabrze,
• noclegi w hotelach *** pokoje 2 os. z łazienkami
• dwa posiłki dziennie - śniadania, obiadokolacje lub obiady – zgodnie z programem ramowym
• butelkę wody mineralnej codziennie dla każdego uczestnika
• opiekę i informację turystyczną pilota – przewodnika lokalnego na całej trasie
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 30 000 € i NNW do 4 000 €, do 10 000 zł w RP
 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

