
 

Gruzja – Gruzińska Droga 

Wojenna, 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.tamadatour.pl 

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

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

Tel.: 792 004 069, biuro@tamadatour.pl,www.tamadatour.pl 

8 dni 

Informacje dodatkowe  

Impreza: Gruzja - Gruzińska Droga Wojenna – 8 dni  

Ceny i terminy: 1600 PLN + 470 USD, 29.06-06.07.2018.  

W ramach kosztów oferujemy Państwu przelot bezpośrednim 

rejsem Warszawa-Tbilisi-Warszawa, ubezpieczenie KL, 

NNW, bagażu, zakwaterowanie w hotelach*** i **** 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 16 osobowych 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 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 – 

STEPANCMINDA – TBILISI - SIGHNAGHI - 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) – 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. 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: 153 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. Obiadokolacja. 

Nocleg w hotelu w Kazbegi (Stepancminda). 

4. dzień (dystans: 25 km) – Po śniadaniu ruszamy do jednej z 

najpiękniejszych dolin Gruzji, do Doliny Truso. Udany się na 

kilkugodzinny trekking przez Kanion Kasari. Zobaczymy źródła 

mineralnej wody, przejdziemy przez wioskę Ketrisi i dojdziemy  
aż do Twierdzy Zakagori gdzie znajduje się granica z Osetią 

Południową. Powrót do Stepancmindy.  Obiadokolacja i koncert 

lokalnego zespołu. Nocleg w hotelu w Kazbegi 

(Stepancmindzie). 

5. dzień (dystans: 42 km) – Po śniadaniu wyjeżdżamy do 

najwyżej położonej miejscowości w tym regionie Gruzji – Juty. 

Po drodze zatrzymujemy się przy tajemniczych posągach, 

które nazywane są Gruzińską Wyspą Wielkanocną.  



Odwiedzimy też malutką wioskę Sno, z której pochodzi 

gruziński patriarcha, Eliasz II. Po dojeździe do Juty udamy się 

na trekking pod masyw Chaukhi, posiada on siedem 

wierzchołków i nazywany jest "Gruzińskimi Dolomitami". Po 

trekkingu – powrót do Kazbegi (Stepancmindy). Obiadokolacja 

w domu gruzińskiej rodziny. Warsztaty kulinarne. Nocleg w 

hotelu w Kazbegi (Stepancmindzie).  

6. dzień (dystans: 200 km) – śniadanie. Po śniadaniu 

wyjeżdżamy z Kazbegi w kierunku Tbilisi. Po drodze 

dwiedzamy 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 udajemy się do miejscowości Mukhrani gdzie 

znajduje się Chateau Mukhrani – gruzińska królewska 

posiadłość  z XVI w. skupiająca winnice, winiarnię i pałac. 

Prawdziwa winiarska przygoda zaczęła się w tym miejscu w 

1876 r. gdy z Francji wrócił pełen zapału i wiedzy winiarskiej 

przedstawiciel rodziny królewskiej Ivane Mukhranbatoni  i 

rozpoczął produkcje wina. Będziemy mieli okazję zwiedzić 

winnicę z lokalnym przewodnikiem i wziąć udział w degustacji 

wina. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Tbilisi. 

7. dzień (dystans: 220 km) – po śniadaniu odwiedzimy 

lokalny bazar wyrobów rękodzieła artystycznego i 

antyków, zwany Suchym Mostem. Czas na zakup pamiątek! 

Następnie wyjazd do Kachetii, najstarszego rejonu Gruzji, 

kolebki wina, gdzie wyrabia się 70% krajowej produkcji tego 

trunku. 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 restauracji w Sighnagi. Powrót do Tbilisi. 

Nocleg w hotelu w Tbilisi.  

8. 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@tamadatour.pl,www.tamadatour.pl 

 

 


