
 

Trekking Tuszetia -

Chewsuretia 9 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.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 

9 dni 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Gruzja – Trekking Tuszetia - Chewsuretia, 9 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 w Tbilisi i w agroturystyce 

na trasie trekkingu. Dodatkowe noclegi w noc przylotu i 

wylotu.  

Wyżywienie: dwa posiłki dziennie – śniadania w hotelach i 

obfite obiadokolacje w restauracjach w Tbilisi, śniadania i 

obiadokolacje w agroturystyce na trasie trekkingu, w dniach w 

których śniadania i kolacje będą w obozowisku  wyżywienie 

we własnym zakresie.   

Transport z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, 

transport na trasie wycieczki, przejazdy prywatnym, 

klimatyzowanym samochodem, opłaty drogowe, paliwo, 

gwarancje podstawienia zastępczego samochodu w razie 

awarii. Opłatę za konie, który poniosą część bagaży. Opieka 

polskojęzycznego pilota-przewodnika, który jest do Państwa 

dyspozycji podczas całej wycieczki, opiekę przewodnika 

górskiego, opieka dyrekcji Tamada Tour w Gruzji.  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 – OMALO – SHATILI – 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: 190 km) – o godz. 4:05 czasu gruzińskiego 

przylot do Tbilisi, powitanie przez pilota Tamada Tour, transport 

z lotniska do centrum miasta. Śniadanie w restauracji w 

centrum miasta. Zakupy oraz wyjazd z Tbilisi przez Kachetię 

do Omalo w Tuszetii. Emocjonujący przejazd ok. 80 km po 

górach oraz przez przełęcz Abano 2926 m.n.p.m. Powitalna 

kolacja. Nocleg w agroturystyce w Omalo. 

3. dzień (dystans: ok. 20 km) - śniadanie w agroturystyce. 

Wędrówka rozpoczyna się kilka kilometrów za Omalo (gdzie 

dotrzemy samochodem  terenowym),  jest to jeden z 

najbardziej spektakularnych szlaków Tuszeti. Prowadzi 

łańcuchem górskim Pirikita, który oddziela doliny Pirikiti                        

i Gometsari Alazani, największych dolin w regionie. Dystans ok. 

20 km. Kolacja i nocleg w agroturystyce w Parsmie. 

4. dzień (dystans: 10 km) – śniadanie w agroturystyce.  

Dojście do polany/obozowiska Kvakhidi ok. 2600 m n.p.m. 

przed głównym podejściem na przełęcz Atsunta. Możliwość 

zakupienia podstawowych produktów żywnościowych.  Tego 

dnia odpoczywamy, mamy do przejścia niecałe 10km. Kolacja, 

nocleg nad potokiem w namiotach. 

 

5. dzień (dystans: 16 km) -  śniadanie w obozowisku. 

Przejście przez przełęcz Atsunta 3431 m n.p.m., która stanowi 

naturalną granicę pomiędzy Tuszetią i Chewsuretią. 

Następnie przejście grzbietem Khidotani, około 2800 m 

n.p.m.. Zatrzymujemy się na polu kempingowym z pięknym 

widokiem na górę Tebulo. Dystans około 16 km. Trasa dość 

wymagająca, znaczne przewyższenia i odczuwalny spadek 

temperatury na przełęczy. Kolacja i nocleg w namiotach. 

6. dzień (dystans: 19 km) – śniadanie. Przejście w kierunku 

Shatili.  Po drodze mijamy Mutso, niesamowicie piękną fortecę 

stojącą na wysokim skalistym wzgórzu na wysokości 1880m. 

Krótkie, ale strome wejście zajmuje 20 minut, na górze można 

podziwiać widoki: panoramę okolicznych zielonych, stromych 

gór i wąwozu rzeki. Dalej przejście na nocleg w legendarnym 

Shatili średniowiecznej twierdzy złożonej z 60 wież. Dystans 

19 km. Jeżeli wcześniej nam zabraknie sił możliwy przejazd 

samochodami z Mutso do Shatili. Pożegnalna uczta i nocleg w 

agroturystyce. 



 

7. dzień (dystans: 148 km) – śniadanie w agroturystyce. 

Przejazd do Tbilisi przez malowniczą przełęcz Datwis Jvari 

2676 m. Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta. Czas 

wolny. Dla chętnych możliwość wizyty w sławnych tbiliskich 

łaźniach. Obiadokolacja w restauracji z muzyką na żywo i 

pokazem tańców. Powrót do hotelu. Nocleg w Tbilisi. 

 

8. dzień (dystans: 10 km) - 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, 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 

kościół ormiański, 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. 

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!  

 

TAMADATOUR 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 

 

 


