
 

Gruzja –Baśniowy Kraj 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@tamada-tour.com.pl, www.tamada-tour.com.pl. 

Przedstawiciel w Polsce: TAMADA TOUR Sp. z o.o., 

Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. 

Tel.: 792 004 069, biuro@tamada-tour.com.pl, www.tamada-

tour.com.pl. 

12 dni 

Informacje dodatkowe 

Impreza:Gruzja – Baśniowy Kraj, 12 dni 

Ceny i terminy: aktualne ceny i terminy na stronie 

www.tamada-tour.com.pl 

W ramach kosztów oferujemy Państwu przelot bezpośrednim 

rejsem Warszawa-Tbilisi-Warszawa, ubezpieczenie KL, 

NNW, bagażu, zakwaterowanie w hotelach*** w pokojach 

dwuosobowych z łazienkami. Dodatkowe noclegi w noc 

przylotu i wylotu. Wyżywienie: dwa posiłki dziennie –

śniadania w hotelach i obfite obiadokolacje w 

restauracjach z daniami kuchni gruzińskiej i europejskiej. 

Transport z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, 

transport na trasie wycieczki klimatyzowanym autobusem, 

zwiedzanie w kameralnych 16osobowych grupach, opieka 

polskojęzycznego pilota-przewodnika, który jest do Państwa 

dyspozycji podczas całej wycieczki, opieka dyrekcji Tamada 

Tour w Gruzji, degustacja wina i gruzińskiej grappy (czaczy), 

wejścia do wszystkich obiektów objętych opłatami, poza 

muzeum Stalina w Gori, i wiele innych atrakcji, m.in. udział 

w gruzińskiej biesiadzie (suprze), wizyty i zakupy na 

lokalnych barwnych bazarach i targowiskach, warsztaty 

kulinarne czy też odwiedzenie miejsc, do których zwykle 

turyści nie trafiają. 

Program 

TBILISI – GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA – ANANURI – 

GUDAURI – STEPANCMINDA (KAZBEGI) – MCCHETA – 

GORI – UPLISCICHE – KUTAISI – BATUMI – SARPI –

BORDŻOMI – ACHALCICHE – WARDZIA – DAWIT 

GAREDŻA – SIGNAGI – TELAWI – ALAWERDI – GREMI – 

NEKRESI – KWARELI – TSINANDALI – TBILISI 

1. dzień – zebranie grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie, 

spotkanie o godz. 20.00 z przedstawicielem biura Tamada Tour 

w hali odlotów, strefa D, przy stanowiskach odprawy PLL LOT. 

Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Gruzji o godz. 

22.40. Lot trwa ok.3 godz. 

2. dzień (dystans: 20 km) – 2. dzień (dystans: 20 km) – o 

godz. 4:05 czasu gruzińskiego przylot do Tbilisi, powitanie 

przez pilota Tamada Tour, transport z lotniska do hotelu, 

odpoczynek, śniadanie, wyjazd na zwiedzanie zabytków 

przepięknej stolicy Gruzji. Zawitamy do największej (może 

pomieścić 10 tys. wiernych!) cerkwi na Kaukazie, Cminda 

Sameba (Sobór Świętej Trójcy, XX w.), potężnej twierdzy 

Narikala (VI–VIII w.), pamiętającej rządy arabskich emirów, 

cerkwi Anczischati (V–VI w.), Metechi (XIII w.) i Sioni (XI–XII 

w.), tbiliskich łaźni siarkowych w najstarszej, bo 1500-letniej, 

dzielnicy Abanotubani, w tym najbardziej znanej łaźni 

Orbeliani (XIX w.). Wjazd kolejką gondolową do stóp pomnika 

Kartlis Deda – Matki Gruzji (XX w.). Tbiliska starówka urzeka 

ekumenizmem, sąsiadują tam ze sobą cerkwie gruzińskie i 

ormiańskie, synagoga i meczet. Przechodzimy do rejonu 

kawiarni i restauracji. Można tu kupić prezenty i pamiątki czy 

stroje narodowe, a także spróbować lokalnej kuchni. Czas 

wolny, przerwa kawowa. 

Następnie spacer główną arterią Tbilisi – aleją Rustawelego. 

Zaczynamy od pomnika św. Jerzego na placu Wolności, 

gdzie znajduje się również dawna siedziba ratusza 

miejskiego. Po drodze mijamy gmach dawnego parlamentu, 

gdzie rozegrała się rewolucja róż w 2003 r. i gdzie przemawiał 

prezydent Lech Kaczyński, operę w stylu orientalnym, dawny 

pałac gubernatora Kaukazu, cerkiew Kaszweti (XIX w.) oraz 

budynki teatru i filharmonii. Obiadokolacja w restauracji 

z muzyką na żywo i pokazem tańców. Powrót do hotelu. 

Nocleg w Tbilisi. 

3. dzień (dystans: 306 km) – po śniadaniu ruszamy 

Gruzińską Drogą Wojenną w kierunku północnym. Po drodze 

oglądamy wspaniałą twierdzę Ananuri (XVI–XVII w.), położoną 

nad ogromnym zbiornikiem wodnym Zhinvali, który zasila 

pobliską elektrownię, generując większość prądu dla całego 

kraju. Dalsza droga wije się serpentynami; jedziemy do 



Stepancmindy (Kazbegi) na spotkanie z wygasłym wulkanem, 

drugą co do wysokości górą Gruzji –Kazbekiem (5033,8 m 

n.p.m.). Wjeżdżamy terenowymi samochodami do położonej 

wysoko nad miastem (2170 m n.p.m.)cerkwi Cminda Sameba 

(XIV w.), w oddali widać ośnieżony szczyt góry. Powrót do 

Tbilisi. Obiadokolacja na trasie. Nocleg w hotelu w Tbilisi. 

 

4. dzień (dystans: 230 km) – śniadanie. Odwiedzamy perłę 

architektury, dawną stolicę Iberii Kaukaskiej – Mcchetę. 

Podziwiamy zabytki wpisane na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. Podjeżdżamy stromą szosą do cerkwi Dżwari (VI–

VII w.). Stąd rozciąga się wspaniały widok na miasto i dwie 

łączące się główne rzeki Gruzji – Mtkwari i Aragwi. Następnie 

oglądamy katedrę Sweti Cchoweli (XI w.), tzw. gruziński 

Wawel z grobami królów z dynastii Bagrationi i sklepieniem na 

wysokości 54 m. Według legendy Żyd Eliasz, który był 

świadkiem Męki Pańskiej w Jerozolimie, przyniósł tutaj chiton 

Jezusa Chrystusa. W środku znajduje się chrzcielnica z IV w., 

w której chrzczono gruzińskich władców. Podziwiamy również 

wspaniałe freski. Czas wolny, przerwa kawowa, możliwość 

zakupu pamiątek. W dalszej kolejności odwiedzimy klasztor 

żeński Samtavro (IV w.), gdzie pochowani są władcy Gruzji, 

król Mirian i królowa Nana, którzy w 337 r. w imieniu narodu 

przyjęli chrześcijaństwo. Zatrzymamy się również nad 

grobem Gabriela. Żyjący w XX w. mnich zasłynął jako 

uzdrowiciel i jasnowidz. Jego kult jest w Gruzji bardzo silny. 

Następnie skierujemy się w stronę Gori. Po obu stronach drogi 

szybkiego ruchu widać postawione przez gruziński Caritas 

domki dla uciekinierów z terenów separatystycznych Abchazji i 

Osetii Południowej. Mijamy miejsca, gdzie w 2008 r. znajdował 

się front wojenny. Do stolicy Osetii, Cchinwali, jest stąd 

niewiele ponad 20 km! W pobliżu Gori zdobywamy najstarsze 

w Gruzji skalne miasto Uplisciche (V w. p.n.e.), niegdyś 

siedzibę władców i ośrodek przedchrześcijańskiego kultu. 

Odwiedzamy miasto Gori, znane jako miejsce urodzin Józefa 

Stalina (Iosifa Dżugaszwilego). Nasza droga prowadzi dalej, 

przez Tunel Suramski w kierunku Kutaisi, jednego 

z najstarszych zespołów urbanistycznych na świecie (XVII–

XV w. p.n.e.). Za czasów starożytnej Grecji miasto było znane 

jako Ai. Właśnie tutaj przybył Jazon z argonautami po złote 

runo, a pobliskie jaskinie były schronieniem dla Prometeusza 

i skradzionego olimpijskim bogom ognia. Obiadokolacja, czas 

wolny. Dla chętnych spacer do centrum miasta; obejrzymy 

budynek teatru i opery, a także fontannę z reprodukcjami 

rzeźb sprzed 5000 lat, które znaleziono na terenie Gruzji. 

Nocleg w hotelu. 

 

5. dzień (dystans: 179 km) – po śniadaniu wyjazd na 

zwiedzanie zabytków Kutaisi, obecnej siedziby gruzińskiego 

parlamentu (od 2012 r.), w tym katedry Bagrati (VI w., 

rekonstrukcja w XX w.) i zespołu klasztornego Gelati (XII–XIII 

w.) z trzema cerkwiami i budynkiem Akademii Nauk, zwanej 

Nowymi Atenami albo Nową Jerozolimą, gdzie studiowali 

wybitni myśliciele gruzińscy i greccy. W Gelati pochowany jest 

król Dawit Aghmaszenebeli, zwany Budowniczym, gruziński 

Kazimierz Wielki. Na zakończenie odwiedzimy wspaniały 

kompleks jaskiń znany jako Jaskinia Prometeusza. Naszym 

kolejnym celem będzie położony nad Morzem Czarnym kurort 

Batumi. Obiadokolacja w restauracji w Batumi. Czas wolny, 

polecamy wieczorną kąpiel albo okoliczne kawiarnie i 

restauracje z muzyką na żywo. Nocleg. 

6. dzień (dystans: 20 km) – po śniadaniu zwiedzanie 

wspaniałego ogrodu botanicznego (XIX w.),a na zakończenie 

spacer po nadmorskim bulwarze z imponującą Wieżą 

Alfabetu i dużym portem. Przerwa kawowa, czas wolny. 

Wzdłuż alei im. Marii i Lecha Kaczyńskich jedziemy dalej do 

Sarpi, najdalej na zachód wysuniętego punktu Gruzji, przy 

samej granicy z Turcją, z widokiem na meczet z minaretem po 

tureckiej stronie. W drodze powrotnej podziwiamy wspaniale 

zachowaną twierdzę rzymską w Gonio/Apsaros (II w. p.n.e.), 

gdzie według legendy pochowany jest apostoł Maciej. 

Obiadokolacja w Batumi. Wieczorem koncert przy 

tańczących fontannach. Nocleg w hotelu w Batumi. 

 

7. dzień (dystans: 326 km) – po śniadaniu jedziemy do 

Achalciche, miasta, które było siedzibą garnizonu rosyjskiego 

ido którego zsyłano polskich żołnierzy po powstaniu 

styczniowym. Po drodze odwiedzamy miejscowość 

uzdrowiskową znaną ze znakomitych źródeł wody mineralnej –



Bordżomi. Spacerujemy po Parku Zdrojowym (XX w.), 

popijając uzdrawiający żołądek napój prosto z ujęcia. 

Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu w Achalciche. 

 

8. dzień (dystans: 327 km) – po śniadaniu jedziemy podziwiać 

ewenement średniowiecznego budownictwa, wydrążone w 

skałach do wysokości 1300 m n.p.m. miasto Wardzia (XII–XIII 

w.). Po drodze zatrzymujemy się pod potężną twierdzą 

Chertwisi (II–XII w.), gdzie według legendy dotarł Aleksander 

Macedoński, i zaglądamy na otoczony niewysokim murem 

średniowieczny targ niewolników. Po zdobyciu Wardzii przerwa 

kawowa. Pełni wrażeń jedziemy w kierunku Tbilisi. 

Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu. 

9. dzień (dystans: 270 km) – po śniadaniu ruszamy do 

Kachetii, najstarszego rejonu Gruzji, kolebki wina, gdzie 

wyrabia się 70% krajowej produkcji tego trunku. Po drodze 

odwiedzamy imponujący zespół klasztorny na półpustyni Dawit 

Garedża (VI–XII w.), tuż przy granicy z Azerbejdżanem, z 

freskami z XI w., a następnie docieramy do miasta Signagi 

(XVIII w.), zwanego gruzińskim Carcassonne. Położone na 

wysokiej górze, otoczone murami obronnymi i licznymi 

basztami, stanowi znakomite miejsce widowiskowe. Zaglądamy 

do położonego niedaleko miasta klasztoru żeńskiego w Bodbe 

(IX–XVII w.). Tutaj pochowana jest św. Nino, mniszka z 

Kapadocji, która zainicjowała wprowadzenie w Gruzji 

chrześcijaństwa. Odwiedzamy oddział Muzeum Narodowego 

ze wspaniałą kolekcją malarstwa gruzińskiego prymitywisty 

Niko Pirosmanaszwilego (znanego z piosenki Ałły Pugaczowej 

Milion purpurowych róż) oraz misternych rzeźb sprzed 5000 lat! 

Obiadokolacja w stylowej restauracji w Signagi. Nocleg w 

hotelu w Telawi, stolicy regionu. Polecamy spacer główną 

arterią miasta, w całości odnowioną dzięki pomocy z Banku 

Światowego. 

 

10. dzień (dystans: 70 km) – po śniadaniu wyjazd na 

zwiedzanie pereł architektury świeckiej i sakralnej Kachetii, 

cerkiew Alawerdi (XI w.) z kopułą na wysokości 55 m, 

średniowiecznego miasta i stolicy Kachetii Gremi (XV w.), 

zespołu klasztornego Nekresi (IV–XVI w.) oraz najstarszej w 

Kachetii fabryki wina Kindzmarauli Corporation w Kwareli. 

Tam zwiedzamy obiekt i degustujemy produkowane wyroby. 

Poznamy kilka najpopularniejszych szczepów winogron i 

produkowanych z nich win (Saperavi, Kindzmarauli, Mukuzani), 

pełen proces wyrobu, od fermentacji do butelkowania i 

wyjątkową, zupełnie odrębną od europejskiej sztukę winiarską. 

Możliwość zakupu wina po bardzo dobrych cenach. 

Obiadokolacja, nocleg w hotelu w Telawi. 

11. dzień (dystans: 95 km) – śniadanie. Po zakupach na 

orientalnym targowisku w Telawi żegnamy się z Kachetią i 

wracamy do Tbilisi. Po drodze trafiamy do pałacu i ogrodów 

wybitnego myśliciela, polityka, poety zwanego ojcem 

gruzińskiego romantyzmu, Aleksandra Czawczawadzego, w 

Tsinandali (XIX w.). Odwiedzamy lokalny bazar wyrobów 

rękodzieła artystycznego i antyków, zwany Suchym 

Mostem, potem ostatni raz spacerujemy po tbiliskiej starówce, 

wieczorem przepięknie oświetlonej. Pożegnalna obiadokolacja 

w stylowej restauracji, czas wolny, nocleg w hotelu. 

12. dzień (dystans: 15 km) – przygotowanie do powrotu do 

Polski, śniadanie w formie suchego prowiantu, godz. 2.00 w 

nocy – wyjazd na lotnisko, godz. 4.50 – wylot do Warszawy, 

godz.6.35 czasu polskiego – lądowanie na Okęciu. 

Dziękujemy Państwu za udział w naszej wycieczce i 

zapraszamy ponownie! 

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. 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: 

TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 

3, 05-540 Zalesie Górne, tel.: 792 004 069, biuro@tamada-

tour.com.pl,www.tamada-tour.com.pl, 

www.wschódcentrum.pl. 

 

 


