
 

GRUZJA 
EKONOMICZNA 

 
 

Wycieczka lotnicza, 11 dniowa 
 

Wycieczka obejmuje cztery regiony Gruzji, które rozwijały się w różnych 

okresach oddzielnie, by potem jednoczyć się i wreszcie utworzyć jedno 

państwo gruzińskie. Imeretia z Kutaisi, Kartlia z Mcchetą i obecną stolicą, 

Kachetia z Telawi i Adżaria, gdzie znajduje się Batumi. Ogromna 

różnorodność przyrodnicza i kulturowa, a nawet religijna. W krajobrazie 

prawosławnej Gruzji Adżaria wyróżnia się sylwetkami meczetów. 

Półpustynny region Garedża graniczy z zieloną Kachetią, gdzie uprawia się 

winorośl; morze z najsłynniejszym kurortem Batumi i góry, które cały czas 

towarzyszą z oddali naszej podróży. Wszystko to sprawi, że zakochamy się 

w tym pięknym kraju i zechcemy tu wrócić. 
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – TBILISI                                                                                                                  . 
 
Wylot z Warszawy do Tbilisi w godzinach późnowieczornych (ok. 22.15). 
 
DZIEŃ 2: TBILISI – KUTAISI                                                                                                                            .  
 
Przylot do TBILISI ok. 03.50, po odprawie wyjazd do KUTAISI.  

Po przybyciu na miejsce śniadanie, zakwaterowanie w prywatnym pensjonacie, krótki 
wypoczynek a po nim zwiedzanie katedry BAGRATI z XI w.  

Potem krótki przejazd do pobliskiego historyczno / architektonicznego kompleksu w GELATI 
z XII w. z cerkwiami i akademią średniowieczną 
(oba obiekty są na liście UNESCO).  

Kolacja, nocleg w KUTAISI.  
Przejazd ok. 230 km. 

 
DZIEŃ 3: KUTAISI – KOBULETI                 . 
 

Śniadanie. Ew. wizyta na miejscowym 
bazarze pełnym owoców, przypraw i zapachów.  

Wyjazd do KOBULETI pod BATUMI, 
uzdrowiska nad morzem w regionie Adżaria. 
Zakwaterowanie w pensjonacie i czas wolny do 
kolacji na plażowanie, spacery i poznawanie 
małego nadmorskiego miasteczka oddalonego o 
30 km. od Batumi. Wieczorem z plaży widać 
dobrze światła Batumi. Kolacja i nocleg.  

Przejazd ok. 190 km. 
 

DZIEŃ 4: KOBULETI – BATUMI – KOBULETI                                                                                       . 
 

Śniadanie. Wyjazd do BATUMI, portu i największego gruzińskiego kurortu nad morzem w 
regionie Adżaria. Zwiedzanie Batumi - m. in. soboru katedralnego, cerkwi, meczetu, placów, uliczek i 
głównego nadmorskiego bulwaru. Czas wolny na ew. różne przyjemności. Ew. na życzenie wyjazd na 
wycieczkę po regionie. Powrót do KOBULETTI na kolację i nocleg.  

Przejazd ok. 60 km. 
 
DZIEŃ 5: KOBULETI – KUTAISI                                                                                                             .  
 
Śniadanie. Plażowanie i relaksowanie się do popołudnia. Potem przejazd do „naszego” pensjonatu w 
KUTAISI. Kolacja, nocleg 

Przejazd ok. 190 km. 
 
DZIEŃ 6: KUTAISI – BORŻOMI - WARDZIA - ACHALCICHE                                                              .  
 
Po śniadaniu przejazd przez BORŻOMI gdzie pospacerujemy po parku i napijemy się wody mineralnej 
bezpośrednio ze źródła, a następnie udamy się do WARDZI, to miasto - klasztor wykuty w skałach w 
XI wieku  
Dla nabrania sił na zwiedzanie - obiad składający się z tradycyjnych gruzińskich dań,  
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Wardzia - skalne miasto-klasztor w południowej Gruzji. Rozkwit osiągnęło pod rządami królowej 
Tamary. W średniowieczu klasztor służył jakoschronienie podczas najazdów mongolskich; mogła 
pomieścić od 20 do 60 tys. osób. Zawierała klasztor, 
salę tronową oraz ponad 3 000 komnat 
umieszczonych na 13 kondygnacjach (piętrach). 
Trzęsienie ziemi w 1283 roku zniszczyło około dwóch 
trzecich miasta, odkrywając jego komnaty. 
Persowie pod dowództwem szacha Tahmaspa I 
najechali miasto w roku 1551, co doprowadziło do 
upadku klasztoru. Obecnie funkcjonuje jako 
muzeum -rezerwat i również jako klasztor. 
 

Powrót obok twierdzy CHERTWISI (to 
ważny punkt obronny południa kraju), do 
ACHALCICHE, a tam zobaczymy twierdzę 
„Rabati”. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg w 
Achalciche.  

Przejazd ok. 300 km. 
 
Achalciche - nazwa miasta tłumaczy się jako „nowy zamek” i związana z górującą nad nim fortecą z 
XII wieku. Pod koniec XVI wieku zostało podbite przez Turcję, co bardzo wpłynęło na lokalną kulturę. 
W XIX wieku zostało odbite przez wojska rosyjskie. W 1944 roku dekretem Stalina około 115 tys. 
mieszkających w tym regionie mechetyjskich Turków zostało wygnanych do Kotliny Fergańskiej w 
Centralnej Azji. Teraz większość obywateli miasta to Gruzini, Ormianie, Polacy. 
 
DZIEŃ 7: ACHALCICHE - GORI – UPLISCICHE – TELAWI                                                          .  
 
Po śniadaniu wyjazd do rodzinnego miasta Stalina GORI, miejscowości o wielkim znaczeniu 
historycznym (fakultatywnie Muzeum Stalina ok 10 USD/os.).  

Przejazd do skalnego miasta UPLISCICHE, założonego w VII w. przed n.e. Znajdują się tam 
ogromna centralna sala, pokoje dzienne, a także cerkiew z IX w.  

Przejazd na kolację, nocleg do TELAWI, stolicy Kachetii, regionu słynącego z produkcji win.  
Przejazd ok. 330 km. 

 
DZIEŃ 8. TELAWI - ALAWERDI – NEKRESI – CINANDALI - TELAWI                                              . 
 

Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie kompleksu 
klasztornego ALAWERDI (XI w.) i NEKRESI (IV-
VIII w.) klasztor wybudowany na miejscu dawnej 
świątyni zoroastrijskiej.  

Dalej wizyta u gruzińskiego gospodarza, 
produkującego wino. Wizyta w tradycyjnej piwniczce z 
winem, degustacja wina, przechowywanego w 
zakopanych w ziemi amforach.  

CINANDALI, pałac i park książąt 
Czawczawadze. Kolacja, nocleg w TELAWI.  

Przejazd ok. 120 km. 
 
DZIEŃ 9: TELAWI – SIGHNAGHI - BODBE - TBILISI                                                                            . 
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Śniadanie. Ciąg dalszy podróżowania po Kachetii.  

Zwiedzamy SIGHNAGHI, przepiękne miasteczko górskie, z którego otwiera się panorama na  
dolinę rzeki Alazani oraz Kaukaz Wschodni (patrz zdjęcie na ostatniej stronie programu).  

Czas wolny na spacery ulicami tego urokliwego miasta, oglądanie murów obronnych, 
baszt, ew. wizyta w muzeum Pirosmaniego. 
Zwiedzanie kościoła BODBE - miejsca pochówku św. Nino (patronki Gruzji).  
Przejazd do TBILISI, nocleg. Możliwość skorzystania z łaźni (za opłatą). Przejazd ok. 160 km. 

 
DZIEŃ 10: TBILISI – MCCHETA – TBILISI                                                                                         . 
 
Śniadanie. Przejazd do MCCHETY. Ta dawna 
stolica Gruzji położona jest w odległości 20 km od 
Tbilisi. Historycy datują początki miasta na II w. 
przed n. e. Mccheta była stolicą gruzińskiego 
królestwa Iberii w latach 500 przed n.e. - 500 n.e. 
Tutaj Gruzini przyjęli chrześcijaństwo na początku 
IV w. Samo miasto oraz zabytki architektoniczne są 
wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
Zwiedzanie klasztoru Dżwari z VI w. i katedry 
Sweticchoweli z XI w.  
Powrót do Tbilisi i wycieczka po mieście ze 
zwiedzaniem Starego Miasta, świątyni Metechi z XII 
wieku, dzielnicy Abanotubani z główną twierdzą 
miasta Narikala.  

Spacer wąskimi uliczkami miasta wzdłuż sklepów z dywanami i pamiątkami.  
Następnie zwiedzanie katedry Sioni, głównej świątyni Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego 

z XI wieku.  
Spacer aleją Szota Rustaweli, główną ulicą Tbilisi. Czas wolny. Możliwość poznania nocnego 

życia miasta. (Krótki nocleg w razie zainteresowania za dopłatą). 
 
DZIEŃ 11: TBILISI                                                                                                                                         . 
 
Ok. 02.45 transfer na lotnisko. Odlot z Tbilisi do Polski, przylot do Warszawy. 
 

TERMINY CENA  

 
05.07 – 15.07.2021  

 

 
3 850 PLN (przy grupie 20 os. 

3 295 PLN (przy grupie 40 os. 

 

 

CENA ZAWIERA:                                                                                                                                                        . 

 

• bilet lotniczy Warszawa – Tbilisi - Warszawa 

• Zakwaterowanie klasy turystycznej: 

• 2 nocleg w Tbilisi 3*, 

• 2 noclegi w Kutaisi w prywatnym pensjonacie, pokoje z łazienkami 

• 2 noclegi w Kobuleti jw. 
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• 2 noclegi w Telawi w prywatnym pensjonacie, jw. 

• 1 nocleg w Achalciche w hotelu 

• Wyżywienie: 9 śniadań, 1 obiad, 9 kolacje  

• Transport w Gruzji 

• Usługi rosyjskojęzycznego lub polskojęzycznego przewodnika 

• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (oprócz Muzeum Stalina – ok. 10 USD) 

• Ubezpieczenie NNW i KL 

• Opiekę pilota w grupach od 10 osób 

• VAT 
 

CENA NIE ZAWIERA:                                                                                                                                              . 

 

Napojów alkoholowych 

• Napiwków ok. 35 USD 

• Ustawowej składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny w wysokości 13 PLN 

Więcej szczegółów na www.bezkresy.pl w 

zakładce „informacje dla klientów” 

• Ustawowej składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny w wysokości 13 PLN 

Więcej szczegółów na www.bezkresy.pl w 

zakładce „informacje dla klientów” 
• Dopłata do pokoju 1-osobowego: 260 PLN 
 

INFORMACJE DODATKOWE:                                                                                                                            :  

W cerkwiach obowiązuje odpowiedni strój – panie potrzebują chustę na głowę, gdzieniegdzie wymagane są 

spódnice, panowie – długie spodnie. 

• Przy przekroczeniu granicy Podróżni muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 

• Dla osób podróżujących z nieletnimi osobami, 

którzy nie są ich opiekunami prawnymi, 

wymagane jest odpowiednie upoważnienie 

• Minimalna liczba uczestników: 25 osób 

• W przypadku nie osiągnięcia zakładanego 

minimum grupy wycieczka może zostać 

anulowana. Informacja o anulacji imprezy zostanie 

przekazana najpóźniej 20 dni przed rozpoczęciem 

• Godzina i miejsce wyjazdu mogą ulec zmianie po 

wcześniejszym poinformowaniu Podróżnych 

• Diety specjalistyczne (np. dieta bezglutenowa, 

dieta wegetariańska, wegańska i inne) realizujemy 

w przypadku ich dostępności po wcześniejszym 

zgłoszeniu 

• wycieczka nie jest przystosowana dla osób o 

ograniczonej sprawności ruchowej. 
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• Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1-os. dokwaterowywane są do pokoju 

2-os., jednakże biuro nie może tego zagwarantować. W przypadku braku drugiej osoby tej samej płci na 

dokwaterowanie obowiązuje dopłata do pokoju 1-os. 

• dla dziecka przy zakwaterowaniu na dostawce – zniżka do potwierdzenia 

• dla osób dorosłych nie ma możliwości zakwaterowania w pokoju 3-osobowym z oddzielnymi łóżkami 

• ustawowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przypadku tej imprezy wynosi 13,00 PLN. 

Więcej szczegółów na www.bezkresy.pl w zakładce „informacje dla klientów” 

• ustawowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy w przypadku tej imprezy wynosi 13,00 PLN. 

Więcej szczegółów na www.bezkresy.pl w 

zakładce „informacje dla klientów” 

©️ Obrazy użyte na podstawie licencji od Shutterstock.com 

lub pixabay.com, lub własne BT "Bezkresy" s.c. 

 Biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania 

niewielkich zmian w programie 
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