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e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 10 dni 
 

KUTAISI-JASKINIA PROMETEUSZA-ONI-AMBLORAULI-

NIKORTSMINDA-KUTAISI 

 

Trekking w regionie Racha-Lekhumi (რაჭა-ლეჩხუმი).  

 
Śladem starożytnych podróżników ruszymy do gruzińskiej 
Szwajcarii. Racza roztoczy przed nami pejzaż alpejskich łąk i 
aurę błogiego zacisza, którego codzienność płynie z nurtem 
źródeł mineralnych – lokalnego skarbu natury. Po brzegi 
zanurzymy się w bogactwie przyrody, historii i folkloru. Piechotą 
i jeepami udamy się nad rwące leśne potoki, wodospady i 
wysokogórskie jeziora, w których taflach przeglądają się 
ośnieżone szczyty Kaukazu. Wdrapiemy się na górę Shoda i 
postawimy stopę na lodowcu Buba. Poznamy leciwych 
mieszkańców głębokiej na kilometr jaskini i spróbujemy dojrzeć 
dno Bezdennego Jeziora. Zobaczymy z bliska endemiczną 
faunę i florę oraz architekturę kaukaskiego klejnotu: cerkwie 
Nikortsminda i Barakoni, twierdzę Mindaciche, synagogę i 
muzeum w Oni. Po marszu niejednokrotnie przekonamy się, że 
lokalne potrawy najlepiej smakują na łonie natury. Będziemy 
wypiekać tradycyjny chleb, destylować czaczę, a w 
Khvanchkarze poznamy tajniki wyrobu regionalnego wina. 
Spragnieni kolejnych wrażeń spróbujemy swoich sił z pędzlem 
lub dłutem w dłoni, a za radą słynących z niespieszności 
mieszkańców Raczy będziemy celebrować każdą chwilę aż do 
ostatniej kropelki. 

1. dzień -  Wylot z Polski, przylot do Kutaisi, transfer do hostelu, 
nocleg w hostelu w Kutaisi.  
 

 
 
2. dzień - Śniadanie, Kutaisi city tour i okolice (kontrowersyjnie 
odnowiona katedra Bagrati z XI wieku, zespół klasztorny Gelati 
z najpiękniejszymi freskami w Gruzji, Jaskinia Prometeusza lub 
Sataplia). Lunch w restauracji, przejazd do regionu Rachy 
zwanej gruzińską Szwajcarią. Powitalna kolacja u naszych 
gospodarzy.  
 

 
 

 
 
3. dzień - Po śniadaniu trekking do rejonu przepięknych 
Wodospadów, gdzie zajrzymy do głębokiej na 1 kilometr jaskini. 
Znajdziemy tam ślady amonitów - morskich zwierząt sprzed 30 
milionów lat. Lunch na łonie przyrody, wieczorem kolacja w 
guestohousie. 
 
Gruzja poza szlakiem 
 
Zejdziemy z turystycznych szlaków, by poznać autentyczną 
Gruzję. Wybierzemy się nieznanymi wycieczkowiczom 
ścieżkami do miejsc, w których doświadczymy prawdziwej magii 
jednego z najpiękniejszych krajów świata. Pokonamy 



niesamowicie zielone, pełne pierwotnej dzikości doliny i 
przełęcze wysokich szczytów, przecinane wstęgami szumiących 
rzek i kaskadami wodospadów. Zobaczymy drewniane chatki 
pasterzy i usłyszymy dzwonki pędzonych na górskie łąki owiec i 
bydła. Zawitamy do cichych cerkwi i wdrapiemy się na ruiny 
dawnych, oszałamiających potęgą twierdz obronnych. Zajrzymy 
do miasteczek, gdzie czas zatrzymał się sto lat temu, i do 
wiosek, które zimą bywają całkowicie odcięte od świata. 
Dowiemy się, jak ludzie żyją tu naprawdę. Przyjrzymy się ich 
codzienności, zajdziemy na targ po świeże owoce i warzywa, 
posmakujemy tego, co przyrządzają w swoich kuchniach, a 
przysłuchując ich opowieściom o tym, co w życiu ważne, 
odkryjemy siebie na nowo. 
 

 
 

 
 
4. dzień -  Po śniadaniu trekking do lodowca Buba, lunch na 
łonie przyrody, wieczorem kolacja w guestohousie. 
 
5. dzień - Relaks i kulturalna wycieczka w rejonie Rachy. 
Zobaczymy cerkwie - Barakoni i perełkę ze Złotego Wieku Gruzji 
- Nikortsminda (XI w.), jezioro Shaori, twierdzę Mindaciche, oraz 
słynną wytwórnię wina Khvanchkara, które produkuje się 
wyłącznie w tym rejonie. Lunch, wieczorem kolacja w 
guestohousie. 
 
6. dzień - Po śniadaniu trekking na górę Shoda. Góra posiada 
dwa wierzchołki, niższy jest na poziomie 3000 m. n.p.m. 
Podejście w zależności od umiejętności i doświadczenia 
uczestników, lunch na łonie przyrody, wieczorem kolacja w 
guestohousie.  
 

 
 
Prawdziwa kultura Gruzji 
 
W raju danym przez samego Boga odkryjemy sekretny 
magnetyzm gruzińskiej kultury. Dowiemy się, że Gruzini bardzo 
serio traktują legendę o powstaniu swojego państwa, a 
gościnność jest nieodłącznym elementem ich wielowiekowej 
tradycji. Tak samo jak umiłowanie biesiad, które decyduje o 
wyjątkowym charakterze kaukaskiego folkloru. Podczas supry 
przysłuchamy się krasomówczemu kunsztowi Tamady. 
Przekonamy się też, że konserwatywni, religijni Gruzini całują 
się na powitanie i pożegnanie w policzki, a pomimo kolejnych 
wznoszonych wysokoprocentową czaczą toastów, uważają 
pijaństwo za hańbę i grzech. Damy się porwać stylowi życia 
ludzi, którzy szczególne chwile świętują ze śpiewem na ustach i 
radosną energią – tak w domach, jak i w plenerze. Spacerując 
alejami głównych miast i klimatycznych miasteczek oraz 
traktami górskich wiosek, przyjrzymy się gruzińskiej 
architekturze, inspirowanej różnorodnymi stylami, epokami 
historycznymi i spełnionymi marzeniami o miejscu do życia, 
które fascynuje na każdym kroku.   
 

 
 
7. dzień - Kulturalny dzień w Raczy - nauczymy się wypiekać 
tradycyjny chleb, przygotowywać tradycyjne potrawy i 
destylować czaczę. Odwiedzimy też synagogę i Muzeum w Oni. 
Lunch. Nasi gospodarze mają również szkółkę malarstwa i mogą 
zaproponować dla chętnych warsztaty malarskie lub rzeźbienia 
w drewnie. Wieczorem kolacja w guestohousie. 
 
8. dzień -  Po śniadaniu wymagający trekking nad Udziro - 
Bezdenne Jezioro. Lunch na łonie przyrody, wieczorem kolacja 
w guestohousie. 
 
9. dzień - Śniadanie, żegnamy się z Rachą, wyjazd do Kutaisi, 
jeżeli starczy czasu to zawitamy do nowej atrakcji w Imeretii - 
kanionu Okatse, nocleg w hostelu w Kutaisi, pożegnalna kolacja 
w restauracji. 



 

 
 

 
 

 
 
10. dzień - Transfer na lotnisko lub czas wolny w centrum 
miasta. Wylot do Polski. Zakończenie wycieczki.   
 

Dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy ponownie! 
 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Racza, Czacza, Rock’n’Roll 10 dni 

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie 

www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że 

podczas wypraw wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i 

te spotykane po drodze. Wieziemy dla nich odzież, pomoce 

szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju drobne podarunki 

(np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej.  

 

Szczegóły dotyczące wyprawy:   

 

W cenie: 

 

− transfery lotnisko – guesthouse’y – trasa wycieczki (bus – 

klimatyzacja, Wi-Fi, radio), 

− noclegi w hostelach i guesthouse’ach w pokojach 

wieloosobowych, 

− śniadania i obiadokolacje w Raczy, śniadania w hostelu 

w Kutaisi, 

− opieka polskojęzycznego pilota wycieczki, 

− opieka lokalnego przewodnika i naszych gospodarzy w 

Raczy, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− ubezpieczenie KL, NNW, bagażu. 

 

 

Cena nie obejmuje: 

 

− przelotu liniami Wizz-Air,  

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za 

pokój 1-osobowy w hostelach i pensjonatach do 200 

USD/os.), 

− napiwków lokalnych, 

− napojów alkoholowych i bezalkoholowych nieujętych w 

programie wycieczki, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych. 

 

© 2020 TAMADA TOUR. Prawo do błędów w druku 

zastrzeżone. Oferujemy wyłącznie autorskie programy i nie 

wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Program nie stanowi oferty 

handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. 

Program ma charakter ramowy i w zależności od czynników, 

takich jak aktualne rozkłady lotów czy przejezdność dróg, może 

ulec modyfikacji. www.tamadatour.pl 

 

 

 

 
 

 


