
 

 

GRUZJA 
 

Termin: 

17 – 24.07.2020r. 

  

I DZIEŃ – KRAKÓW – KUTAISI – BORJOMI 

Przelot na trasie Kraków – Kutaisi. Kutaisi – monastyr Gelati – ufundowany przez króla 

Dawida Budowniczego na początku XII wieku, wpisany na listę UNESCO oraz XI – wieczna 

katedra Wniebowzięcia Matki Bożej, zwana Bagrati – od imienia króla Bagrata III. Przejazd  

na południe Gruzji przez góry Małego Kaukazu. Borjomi – wizyta w parku zdrojowym i 

możliwość degustacji słynnej wody mineralnej. Nocleg.  

 

II DZIEŃ – VARDZIA  

Vardzia – malowniczy kompleks skalnego miasta, niegdyś 13 – piętrowego, zbudowanego w 

XII wieku, za czasów królowej Tamary. Kompleks składał się z 3 tysięcy jaskiń i mógł 

pomieścić 50 tysięcy osób. Artystycznie zdobione pokoje połączone ze sobą wykutymi w 

skale korytarzami, piękne freski na ścianach cerkwi, fragmenty sieci tuneli, schodów i 

systemu wodno-kanalizacyjnego. Powrót do Bakuriani. Po drodze przystanek przy 

pochodzącej z X wieku twierdzy Chertwisi, gdzie według legendy dotarł Aleksander 

Macedoński. Nocleg. 

 

III DZIEŃ – TBILISI  

Przejazd do Tbilisi i zwiedzanie stolicy: świątynia Metechi z XIII wieku, pomnik założyciela 

miasta – króla Wachtanga Gorgasali, Twierdza Narikala, pomnik Matki Gruzji. Spacer 

do Abanotubani – tradycyjne łaźnie siarkowe, cerkiew Sioni i Anczischati (VI – VII wiek). 

Przejazd przez centrum miasta – Plac Wolności  ze złotym pomnikiem św. Jerzego – patrona 

Gruzji i aleją S. Rustawelego. Kolacja w tradycyjnej restauracji  z muzyką i pokazem 

gruzińskich tańców ludowych. Nocleg.  

 

IV DZIEŃ – GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA – KAZBEGI   

Przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną na północ kraju, gdzie pomiędzy 

pięciotysięcznikami Wielkiego Kaukazu leży kraina pięknych widoków i niesamowitych 

górskich szczytów. Na trasie przystanek przy twierdzy Ananuri. Przekroczenie Przełęczy 

Krzyżowej – 2395 m n.p.m. Kazbegi – miasteczko będące najpopularniejszym celem wypraw 

na Gruzińskiej Drodze Wojennej. Wjazd jeepami do cerkwi Świętej Trójcy z XIV wieku, 

położonej u stóp Góry Kazbek (5047m n.p.m.) na wysokości 2170 m n.p.m. Powrót do 

Tbilisi. Nocleg.  

 

V  DZIEŃ – DAVID GAREJA 

Przejazd do David Gareja w Kachetii – kompleksu monastyrów wykutych w skale. Ten 

kościelny kompleks został założony przez  asyryjskiego mnicha w VI wieku na zboczach góry 

zwanej Gareja. Pierwszy z osiedlających się tam mnichów na imię miał David, stąd nazwa  



 

 

 

całego kompleksu. W skład kompleksu wchodzą setki komórek, kościołów, kaplic, refektarzy 

i pomieszczeń mieszkalnych wydrążonych w skale. Klasztor przez wiele lat pozostawał 

ważnym ośrodkiem religijnym i kulturalnym, dodatkowo wysokie walory artystyczne fresków 

Gareja uczyniły z tego miejsca skarb narodowy. Powrót do Tbilisi. Nocleg. 

 

VI DZIEŃ – MTSKHETA – BATUMI  

Mtskheta – duchowe centrum gruzińskiego prawosławia oraz starożytna stolica kraju.  

Świątynia Svetitskhoveli – miejsce koronacji i pochówku gruzińskich monarchów, klasztor 

Jvari z VI wieku, pierwowzór dla wielu gruzińskich świątyń. Przejazd  do Batumi, słynnego 

kurortu nad Morzem Czarnym. Krótki spacer po nadmorskim bulwarze. Czas wolny. Nocleg. 

 

VII DZIEŃ – BATUMI – JASKINIA PROMETEUSZA   

Czas wolny w Batumi. Przejaz w kierunku Kutaisi. Zwiedzanie słynnej Jaskini Prometeusza, 

zwanej podziemnym skarbem Gruzji  (jeśli warunki pozwalają część trasy pokonujemy 

łódką). Nocleg.     

 

VIII DZIEŃ – KUTAISI – KRAKÓW  

Przelot na trasie Kutaisi – Kraków.  

  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzania 

  

CENA:  

            

1700 PLN + 595 USD 

  

CENA ZAWIERA: 

- przelot na trasie Kraków – Kutaisi – Kraków  

- 7 noclegów w hotelach 3*/4*/pokoje dwuosobowe, dopłata do pokoju jednoosobowego 250 USD/ 

- wyżywienie 2 razy dziennie /śniadanie, obiadokolacja/  

- przejazdy autokarem wg programu 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

- opiekę pilota 

- opiekę lokalnego przewodnika 

- zestawy słuchawkowe tour quide 

- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny   

- ubezpieczenie KL i NNW /zawiera ubezpieczenie od chorób przewlekłych/ 

 

 

Zgłoszenia w zakrystii, kancelarii parafialnej lub u ks. Proboszcza: tel. 660 18 20 20.  

 


