
 

Racza, Czacza, 

Rock’n’Roll!  

10 dni, 2018 

Organizator: LLC TAMADA TOUR, Chikobava str. 

#33/Adjametis str. #2, Chugureti district, 0102 Tbilisi, Gruzja.  

Tel. +48 792 004 069, tel. +995 558 107 555, e-mail: 

biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl  

10 dni 

Informacje dodatkowe  

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

Program 

Racha, czacza, rock'n'roll - trekking w regionie Racha-

Lekhumi (რაჭა-ლეჩხუმი) 

 
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, 
Jaskinie Prometeusza i Sataplia). Lunch w restauracji, 
przejazd do regionu Rachy zwanej gruzińską Szwajcarią, 

relaks po nocnym locie. Powitalna kolacja u naszych 
gospodarzy.  

 

 
 

 
 
3. dzień - Po śniadaniu jeep tour i 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. 

 

 
 
4. dzień -  Po śniadaniu jeep tour i trekking do jeziora na 
poziomie 3000 m. n.p.m., 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 

http://www.tamadatour.pl/


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. 
 

 
 

 
 
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 trekking do lodowca Buba oraz nad 
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, Wylot do Polski  

 

 
 
TAMADA-TOUR 2018 

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. 

 

 


