
Kac Vegas w Kartlii  

i Kachetii, 8 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@tamada-tour.com.pl, www.tamada-tour.com.pl 

7 dni 

Informacje dodatkowe  

Impreza: Winy Tour 7 dni 

Program 

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 około 3,5 godziny.  

 

2 dzień - Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie zabytków 

przepięknej stolicy Gruzji. Zawitamy do potężnej twierdzy 

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

cerkwi Sioni (XI-XII w.), tbiliskich łaźni siarkowych w najstarszej 

bo 1500-letniej dzielnicy Abanotubani, w tym najbardziej znanej 

Łaźni Orbeliani (XIX w.). Wjeżdżamy kolejką gondolową i 

podziwiając panoramę miasta podchodzimy do stóp pomnika 

Kartlis Deda - Matki Gruzji (XX w.). Degustacja wina w Gvino 

Underground. Czas wolny. Następnie spacer główną arterią 

Tbilisi - Aleją Rustaveli. Obiadokolacja w restauracji 

Mravaljamieri z pokazem tańców i muzyką na żywo. Powrót do 

hotelu. Nocleg w Tbilisi. 

 

 

3 dzień - Dystans: 306 km - Śniadanie o 8:00. Ruszamy 

Gruzińską Drogą Wojenną w kierunku północnym. Po drodze 

oglądamy zespół klasztorny Ananuri (XVI-XVII w.), położony 

nad ogromnym zbiornikiem wodnym Zhinvali. Dalsza droga wije 

się serpentynami, jedziemy do Stepantsmindy (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 Tsminda Sameba (XIV w.), w oddali widać 

ośnieżony szczyt góry. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja na 

trasie. Nocleg w hotelu w Tbilisi.  

4 dzień – Śniadanie. Po drodze odwiedzamy imponujący zespół 

klasztorny na półpustyni David Garedji (VI-XII w.), tuż przy 

granicy z Azerbejdżanem, z freskami z XI wieku. Trekking. 

Relaks w Oasis Club, prowadzonym przez Polaków barze w 

mieście duchów - Udabno. Następnie docieramy do miasta 

Signaghi (XVIII w.) zwanego gruzińskim Carcasonne. Położone 

na wysokiej górze, otoczone murami obronnymi i licznymi 

basztami, stanowi znakomite miejsce widowiskowe i pozostaje 

jednym z najpiękniejszych miasteczek w Gruzji. Obiadokolacja 

połączona z degustacją wina w ekologicznej winiarni. 

Nocleg w hotelu w Sighnaghi.  



 

 

 

5 dzień – Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie pereł architektury 

świeckiej i sakralnej Kachetii - cerkwi w Alaverdi (XI w.) z kopułą 

na 55 m. wysokości, średniowiecznego miasta - stolicy Kachetii 

Gremi (XV w.), winiarni Twins Cellar w Napareuli z 

najciekawszym w Gruzji Muzeum Wina. Degustacja 

ekologicznego wina produkowanego tradycyjną metodą. Krótki 

relaks nad sztucznym jeziorem Ilia’s Lake. Zawitamy również 

do wytwórni wina Khareba, która przejęła od państwa 14 

kilometrów tuneli, budowanych na cele wojskowe, i tam 

przechowuje swoje wino. Na koniec zawitamy do najstarszej w 

Kachetii fabryki wina Kindzmarauli Corporation w Kvareli. 

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 unikalną, 

zupełnie odrębną od europejskiej sztukę winiarską. Możliwość 

zakupu wina po bardzo dobrych cenach. Obiadokolacja 

połączona z warsztatem gotowania. Nocleg w hotelu w 

Sighnaghi.   

 

6 dzień – Śniadanie, przejazd do Telavi, stolicy Kachetii. Po 

zakupach na orientalnym targowisku w Telawi trafiamy do 

pałacu i ogrodów wybitnego myśliciela, polityka, poety zwanego 

"ojcem gruzińskiego romantyzmu", Aleksandra Chavchavadze 

w Tsinandali (XIX w.). Degustacja wina białego Tsinandali. Czas 

wolny, przerwa kawowa. Przejazd do winiarni Niki Bakhia, 

wspólne gotowanie i degustacja wina aż do późnych godzin 

wieczornych. Nocleg w hotelu w Sighnaghi.  

7 dzień - Śniadanie, pożegnanie z Kachetią, przejazd w 

kierunku Tbilisi. Degustacja wina w domowej winiarni w 

Sagaredjo. W Tbilisi odwiedzamy lokalny bazar wyrobów 

rękodzieła artystycznego i antyków zwany Suchym Mostem. 

Czas wolny na zakup pamiątek. Pożegnalna obiadokolacja w 

stylowej restauracji. Nocleg w hotelu w Tbilisi. 

 

8 Dzień - 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. 

 

 


