GRUZJA - TBILISI, KAUKAZ,
BATUMI
Podróż po krainie wina, gór i zabytków

Dzień 1
Zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot wieczornym
rejsem do Tbilisi.
Dzień 2
Nad ranem lądowanie w stolicy Gruzji. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie i wypoczynek po nocnej podróży. Po śniadaniu
wyruszamy na zwiedzanie Tbilisi: przespacerujemy się klimatycznymi
uliczkami starego miasta, zajrzymy do wnętrza cerkwi Anczischati (z
VI w.!) i katedry Sioni. Pójdziemy także na plac Wolności i zobaczymy
reprezentacyjną aleję Rustaweli’ego z gmachami użyteczności
publicznej. Potem czeka nas wjazd kolejką linową na twierdzę
Narikala i spacer do dzielnicy łaźni siarkowych. Pomiędzy tym
wszystkim wizyta w synagodze i meczecie. Wieczorem kolacja na
mieście i powrót na nocleg do hotelu. [S, K]

To będzie podróż do krainy
wina, życzliwości i wspaniałych
krajobrazów. Odwiedzimy
największe przyrodnicze i
historyczne atrakcje Gruzji. Na
dłużej zatrzymamy się w
Swanetii - górskim regionie
Kaukazu, słynącym z pięknych
tras pieszych. Nie zabraknie
też pobytu w czarnomorskim
kurorcie Batumi. Gdzie tylko
się da, będziemy korzystać z
noclegów w kwaterach
prywatnych, by jak najlepiej
wgryźć się w Gruzję, zobaczyć
ją od środka, posmakować
domowej kuchni i mieć okazję
do bezpośrednich kontaktów z
ludźmi.

Dzień 3
Śniadanie, a następnie wyjazd z Tbilisi do klasztoru Dawid Garedża,
położonego wśród pustynnych krajobrazów na granicy z
Azerbejdżanem. Piknik na łonie przyrody z gruzińskim chlebem,
serem i pomidorami w roli głównej. Następnie wymarsz na
zwiedzanie: zabudowania współcześnie działającego klasztoru oraz
ruiny i pozostałości po dawnych pomieszczeniach klasztornych
wykutych w skale. Późnym popołudniem przyjazd do osady Udabno,
zakwaterowanie w ośrodku turystycznym i kolacja. Fakultatywnie
koncert swańskich pieśni. [S, O, K]
Dzień 4
Na cały dzień ruszamy do Kachetii - regionu, skąd pochodzą
najsłynniejsze gruzińskie wina. Odwiedzimy urokliwe miasteczko
Sighnagi i przespacerujemy się jego wąskimi uliczkami, by wspiąć się
na mury obronne, z których roztacza się widok na wielką dolinę rzeki
Alazani. Następnie przejazd do Kwareli, wycieczka wykutym w skale
korytarzem, który służy jako gigantyczna przechowalnie win, i
degustacja miejscowych trunków. Po południu zobaczymy jeszcze
potężną katedrę Alawerdi, a na kolację i nocleg wrócimy do Udabno.
[S, O, K]
Dzień 5
Po śniadaniu wyjeżdżamy w drogę do zachodniej części Gruzji. Po
drodze wizyta w dawnej gruzińskiej stolicy - Mcchecie. Zobaczymy
górującą nad miastem cerkiew Dżwari i zwiedzimy monumentalną
cerkiew Sweti Cchoweli, jedną z najważniejszych świątyń w Gruzji.
Będzie też okazja by spróbować świeżo wyciśnięty sok z granata, i
uzupełnić zapasy pamiątek. Późnym popołudniem przybycie do
Gelati, zakwaterowanie u gospodarzy i domowa kolacja. [S, K]
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Dzień 6
Od rana udajemy się na zwiedzanie pobliskiego klasztorno
-akademickiego kompleksu Gelati (XII w.), gdzie wewnątrz jednej z
cerkwi zachowały się wspaniałe freski. Następnie przejazd do Kutaisi,
spacer po centrum miasta i wizyta w ogromnej katedrze Bagrati oraz
wycieczka do Jaskini Prometeusza, znanej z niebywale bogatej szaty
naciekowej. Druga część dnia to przejazd do Zugdidi, przerwa
obiadowa oraz podróż widowiskową górską trasą przez wąwóz rzeki
Enguri do Górnej Swanetii. Po przyjeździe do osady Mazeri
zakwaterowanie u gospodarzy i kolacja. [S, O, K]
Dzień 7
O poranku ruszamy na kilkugodzinny trekking w góry: obejdziemy
naszą osadę, ruszymy ścieżką prowadzącą w górę jednej z
okolicznych dolin, by w końcu, z odpowiedniej wysokości, móc
podziwiać panoramy grzbietów Kaukazu i widok na szczyt Uszby
(4710 m n.p.m.), jednej z najpiękniejszej gór Gruzji. Po drodze
piknik we wspaniałych okolicznościach przyrody. Późnym
popołudniem powrót do Mazeri, czas na wypoczynek i spacery po
miejscowości. Wieczorem kolacja. [S, O, K]

Największe atrakcje:
• zabytkowe centrum Tbilisi,
• skalne miasto Dawid
Garedża,
• Kachetia - kraina winem
płynąca,
• rarytasy gruzińskiej kuchni,
• monumentalne cerkwie i
klasztory,
• górzysta Swanetia ze
słynnymi skalnymi wieżami,
• nadmorski kurort Batumi.

Dzień 8
Po śniadaniu wyjeżdżamy do Mestii. Krótkie zwiedzanie stolicy
Górnej Swanetii, wizyta w muzeum prezentującym tradycyjne
swańskie domostwo i wspinaczka na jedną z wież obronnych.
Następnie ruszamy dalej i - robiąc przystanki na punktach
widokowych - jedziemy samochodami terenowymi widowiskową
górską drogą do wioski Uszguli, położonej na wysokości 2100 m
n.p.m. Po przybyciu zakwaterowanie u gospodarzy, spacer po
miejscowości i wizyta w miejscowej cerkwi. Wieczorem kolacja.
[S, K]
Dzień 9
Od rana ruszamy na kilkugodzinny trekking. Będziemy poruszali się
polodowcową doliną, wzdłuż górskiej rzeki Enguri, w kierunku czoła
lodowca schodzącego ze Szchary (5193 m n.p.m.) - najwyższego
szczytu Gruzji. Po drodze pinkik. Po powrocie do Uszguli czas na
wypoczynek po trudach wędrówki i spacery po miejscowości.
Ostatnia swańska kolacja. [S, O, K]
Dzień 10
Tego dnia całkowicie zmieniamy otaczające nas krajobrazy.
Zjeżdżamy spod ośnieżonych szczytów Kaukazu nad nadmorskie
równiny, a następnie jedziemy do najsłynniejszego kurortu Gruzji Batumi. Po zakwaterowaniu w hotelu wybierzemy się kolejką linową
na punkt widokowy nad miastem, a następnie czeka nas kolacja z
chaczapuri po adżarsku w roli głównej. Wieczorem spacer nadmorską
promenadą do parku ze śpiewającymi fontannami. [S, K]
Dzień 11
Po śniadaniu wycieczka na zwiedzanie ogrodu botanicznego w
Batumi. Następnie czas wolny: na spacery wśród secesyjnej
zabudowy i po nadmorskim parku, przejażdżkę rowerem po ciągnącej
się wzdłuż morza promenadzie, podziwianie rozarium czy degustację
produktów miejscowego browaru. Wieczorem kolacja i kolejny
nocleg w Batumi. [S, K]

Biuro Podróży Szerokie Tory

www.szerokietory.pl / kontakt@szerokietory.pl
+48 696 989 985

CENA: 3 600 PLN + 900 USD
Terminy:

13.09 - 25.09.2018

Dzień 12
Pora wracać do Tbilisi. Dzisiaj czeka nas droga z czarnomorskiego
wybrzeża do stolicy. Po południu przystanek na zwiedzanie ruin
wielkiego skalnego miasta Upliscyche i krótki postój w Gori, mieście
znanym z muzeum Stalina. Po przyjeździe do Tbilisi czas na ostatnie
spacery i zakupy suwenirów dla krewnych i znajomych. Fakultatywnie
wyjście do jednej ze słynnych Tbilisich łaźni. Wieczorem pożegnalna
kolacja i przejazd na krótki nocleg w hotelu. [S, K]
Dzień 13
Nad ranem przejazd na lotnisko. Wylot samolotem do Warszawy i
zakończenie wyjazdu na lotnisku im. Chopina.

Cena zawiera:
• przeloty Warszawa–Tbilisi–Warszawa
• zakwaterowanie: hotele*** w Tbilisi i Batumi, kwatery prywatne w
Swanetii , bazie turystycznej w Udabno, kwatery prywatne w Gelati,
Mazeri i Uszguli
• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)
• przejazdy mikrobusami i samochodami terenowymi
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę pilota
• ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 1000 PLN
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:
• wyżywienia nieujętego w programie
• zwyczajowych napiwków - 30 USD
• dopłaty do pokoju 1-os. - 160 USD
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