
 
 

 

 

Dzika Tuszetia z winną 

Kachetią 9 dni 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

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

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 9 dni 
 

TBILISI – TELAWI – KVEMO ALVANO – OMALO – DARTLO – 

OMALO – NAPAREULI – ALAWERDI – RUISPIRI – TELAWI – 

TSINANDALI – SIGNAGHI – BODBE – ANAGA – TELAWI – DAWIT 

GAREDŻA – UDABNO – TBILISI 

 

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie, 

o godz. 20.00 spotkanie z przedstawicielem biura Tamada Tour 

w hali odlotów (strefa D, przy stanowiskach PLL LOT). Odprawa 

paszportowo-bagażowa. Wylot do Gruzji o godz. 22.40. Lot trwa 

ok. 3.45 godz. 

 

 
 

2. dzień – przylot do Tbilisi (ok. godz. 4.05 czasu gruzińskiego), 

spotkanie z pilotem Tamada Tour, transfer z lotniska do Telawi, 

stolicy regionu Kachetii. Śniadanie na trasie. Przejazd do 

miejscowości Kvemo Alvano, skąd ruszymy przez przełęcz 

Abano (2926 m n.p.m.) do trudno dostępnego, dzikiego rejonu 

Tuszetii. Po drodze zabierzemy kilka butelek wina od winiarza 

Shoty Lagazidze. Pokonanie emocjonującej trasy 72 km z 

Kvemo Alvano do wioski Omalo w Tuszetii zajmie ok. 3,5 godz. 

Przeprawimy się przez wąskie serpentyny żwirowych dróg na 

zboczach gór, drewniane mosty nad rzekami i kamieniste szlaki 

wąwozów z pięknymi wodospadami, by odkryć zaklęte w czasie 

wioski i zielone pustkowie Kaukazu. Przyjazd do Omalo, 

odpoczynek w guesthousie. Dla chętnych lekki trekking i 

zwiedzanie okolicy. Obiadokolacja i nocleg. 

 

 
 

3. dzień – po śniadaniu wycieczka do Dartlo, uważanego za 

najładniejszą wioskę historyczną Tuszetii. Zobaczymy tu 

zabytkowe baszty obronne i domy karseani. Trekking w okolicy. 

Powrót do Omalo. Obiadokolacja i nocleg w guesthousie. 

 

 
 

4. dzień – śniadanie. Całodzienny trekking lub rajd konny w 

Tuszetii (wynajem koni za dodatkową opłatą). To doskonała 

okazja do wypoczynku na łonie natury i sfotografowania 

spektakularnych krajobrazów. Po pełnym wrażeń dniu 

obiadokolacja i nocleg w guesthousie. 

 

 



 
 

 

5. dzień – po śniadaniu żegnamy się z Tuszetią i wracamy przez 

przełęcz Abano na niziny regionu Kachetii, słynącego z 

produkcji wina. W wiosce Napareuli odwiedzimy winiarnię Twins 

Wine Cellar z najciekawszym w Gruzji muzeum winiarstwa. 

Zobaczymy tu zabytkowe sprzęty, replikę gigantycznego kwewri 

(glinianej amfory do wyrobu wina) i skosztujemy ekologicznego, 

produkowanego tradycyjną metodą wina w towarzystwie 

ciekawych anegdot winiarskich. Następnie przejazd do 

monastyru Alawerdi (XI w.) – to drugi najwyższy budynek 

kościelny w Gruzji z kopułą na wysokości 55 m.  

 

 
 

Na trasie winiarskiej wyprawy przez Kachetię odwiedzimy także 

Ruispiri Biodynamic Vineyard, jedyną w Gruzji winiarnię 

biodynamiczną. Prowadzi ją Giorgi Aladashwili, który rezygnuje 

z nowoczesnych praktyk rolniczych na rzecz m.in. pługów 

konnych oraz nawozów z kory drzew, pokrzyw i lilii. Czekają nas 

tu warsztaty winiarskie z degustacją wina – skosztujemy 8 

gatunków bio win, m.in. Saperavi, Kisi, Khikhvi, Kakhuri Green; 

chętni będą mogli zdegustować czaczę, czyli gruziński 

samogon. Podczas supry spróbujemy przysmaków lokalnej 

kuchni. Krótki przejazd na nocleg do hotelu w Telawi.  

 

6. dzień – śniadanie. Przejazd do wioski Tsinandali, gdzie 

zwiedzimy otoczony parkiem orientalny pałac Aleksandra 

Czawczawadze, XIX-wiecznego arystokratycznego poety.  

 

 
 

Następnie odwiedzimy jedną z winnic w Gurjaani, skąd 

wyruszymy do Sighnaghi (XVIII w.), miasta miłości, jednego z 

piękniejszych w Gruzji i zwanego gruzińskim Carcasonne. 

Zwiedzimy tu mury obronne, skąd roztacza się wspaniały widok 

na porośniętą winoroślami dolinę rzeki Alazani. W lokalnym 

oddziale muzeum narodowego obejrzymy kolekcje 

zabytkowych artefaktów sprzed 5000 lat, zbiory etnograficzne i 

malarstwa, w tym obrazy słynnego gruzińskiego prymitywisty 

Niko Pirosmanaszwilego.  

 

 
 

Nieopodal zatrzymamy się w uroczo położonym żeńskim 

klasztorze Bodbe (IX–XVII w.), gdzie pochowano św. Nino, 

która zapoczątkowała chrześcijaństwo w Gruzji. Na koniec dnia 

odwiedzimy na obrzeżach miejscowości Anaga niesamowitego 

malarza, rzeźbiarza i winiarza Niki Bakhia. Skosztujemy jego 

domowych win, wspólnie przygotujemy gruzińskie potrawy i 

zjemy je na obiadokolację. Po zabawie na świeżym powietrzu 

przejazd na nocleg do Telawi.  

 

 
 

 
 

7. dzień – po śniadaniu wyruszymy w kierunku Tbilisi. Po 

drodze, tuż przy granicy z Azerbejdżanem, odwiedzimy 

imponujący klasztor na półpustyni Dawit Garedża (VI–XII w.), 

z freskami z XI w. Trekking w okolicy dostarczy nam wielu okazji 

do obserwacji i fotografowania oszałamiających krajobrazów. 

Powrót do najbliższej osady, miasta duchów Udabno. 

Zrelaksujemy się w miejscowym barze, wysłuchamy 

wzruszającego koncertu swańskich pieśni i weźmiemy udział 



 
 

 

w warsztatach kulinarnych. Dalszy przejazd do Tbilisi. 

Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu w Tbilisi.  

 

8. dzień – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie zabytków 

przepięknej stolicy Gruzji. Zaczniemy od wizyty w cerkwi 

Cminda Sameba (Sobór Świętej Trójcy, XX w.; największa 

cerkiew Kaukazu na 10 tys. wiernych). Następnie wjedziemy 

kolejką gondolową ponad dachami starego miasta na szczyt 

grzbietu górskiego Sololaki, aby zobaczyć panoramę Tbilisi, 

pomnik Kartlis Deda (Matki Gruzji, XX w.) i potężną twierdzę 

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

Spacer wzdłuż murów fortecy, z widokiem na cerkiew Metechi 

(XIII w.) na drugim brzegu rzeki Mtkwari, doprowadzi nas do 

wodospadu siarkowego Leghvtakhevi, przy którym 

przycupnęły kolorowe domy na skałach.  

 

 
 

Stąd ruszymy do najstarszej, 1500-letniej dzielnicy 

Abanotubani – znajdują się tu słynne łaźnie siarkowe, w tym 

najbardziej znana orientalna łaźnia Orbeliani (XIX w.). Czas 

wolny na lunch w rejonie kawiarni i restauracji. W trakcie dalszej 

wędrówki urokliwymi zaułkami Tbilisi czekają cerkwie Sioni 

(XI–XII w.) i Anczischati (V–VI w.), krzywa wieża zegarowa 

przy teatrze lalek Rezo Gabriadze, a także degustacja wina w 

klimatycznej winiarni.  

 

 
 

Po przejściu przez futurystyczny most Pokoju nad Mtkwari 

powrót do hotelu na krótki odpoczynek przed obiadokolacją.  

Wieczorny przejazd główną arterią Tbilisi – aleją Rustawelego, 

gdzie obejrzymy pomnik św. Jerzego na placu Wolności, 

dawną siedzibę ratusza miejskiego, gmach parlamentu (w 

2003 r. rozegrała się tu rewolucja róż), operę, dawny pałac 

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

teatru i filharmonii. Pożegnalna obiadokolacja – podczas 

supry, tradycyjnej biesiady, odkryjemy różnorodne smaki Gruzji, 

magię gruzińskiego wina (wyrabiane unikalną na skalę światową 

metodą w amforach kwewri – UNESCO), poetyckich toastów 

oraz gruzińskich tańców i muzyki na żywo. Powrót na nocleg do 

hotelu.  

 

9. dzień – przygotowanie do powrotu do Polski, śniadanie w 

formie suchego prowiantu, o godz. 2.00 w nocy wyjazd na 

lotnisko, o godz. 4.50 (6.35 czasu polskiego) wylot do Warszawy 

na lotnisko na Okęciu. Lot trwa ok. 3.45 godz. 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Omalo to odizolowana przez dziką naturę historyczna wioska w 

Tuszetii, gdzie życie biegnie podobnym od wieków rytmem. 

Prowadząca tu droga przez przełęcz Abano (2926 m n.p.m.), 

uważana za jedną z najniebezpieczniejszych na świecie, 

skutecznie podnosi poziom adrenaliny. Po pokonaniu 

niezliczonych zakrętów oszałamiająco malowniczej wąskiej 

szutrówki znajdziemy w Omalo zasłużony odpoczynek z 

pięknym widokiem na ufortyfikowane zbocza Wielkiego 

Kaukazu. W Nowym Omalo (Dolnym) są hostele i domy 

mieszkańców: Kistów, Gruzinów i Czeczenów. W Starym Omalo 

(Górnym) zobaczymy z kolei kamienne wieże obronne z X–XII 

w. W górującej nad wioską trzypiętrowej twierdzy Keselo (1230 

r.), która chroniła przed inwazją Mongołów i Dagestańczyków, 

odkryjemy muzeum etnograficzne z tradycyjnymi sprzętami 

gospodarstwa domowego, narzędziami rolniczymi, bronią i 

innymi eksponatami ukazującymi życie grup etnicznych 

Tuszetów i Bacbów. 

 

 
 

Dartlo to najładniejsza wioska historyczna w Tuszetii, słynąca z 

zabytków tradycyjnego budownictwa obronnego. W sennej 

osadzie, położonej na 2000 m n.p.m., 15 km za Omalo, 

zobaczymy stale restaurowane ruiny średniowiecznych twierdz i 

kamiennych domów wernakularnych (zwanych karseani) oraz 

pozostałości prawosławnej cerkwi. W centrum wioski odkryjemy 



 
 

 

6-piętrową wieżę warowną, która wielokrotnie zapewniała 

schronienie lokalnej ludności – na pierwszym piętrze 

przetrzymywano jeńców, na drugim, trzecim, czwartym i piątym 

ukrywały się kobiety z dziećmi, a z szóstego mężczyźni odpierali 

ataki najeźdźców. Kolejną basztę, Kvavlo, ujrzymy na 

wzniesieniu ponad wioską, skąd rozciąga się malownicza 

panorama niknącego w chmurach pasma Pirikiti oraz rzek Didi 

Khevi i Pirikita Alazani. Spragnieni wrażeń, zajrzymy też do 

miejscowej knajpki, gdzie można skosztować regionalnego piwa 

Aludi, wytwarzanego od wieków zgodnie z tradycyjną recepturą. 

 

 
 

 
 

Wina z Kachetii. Gruzja płynie winem niezmienne od 8 tys. lat, 

a jednym z najsłynniejszych winiarskich regionów kraju jest 

Kachetia. Tutaj zaglądanie do kieliszka to wyborny przywilej, a 

co winiarnia – to inne niespodzianki! Kindzmarauli Corporation 

w Kwareli to najstarsza winiarnia w regionie, powstała na terenie 

imponującej, kamiennej fortecy z XVI w. Poznamy tu 

najpopularniejsze szczepy winogron, skosztujemy szlachetnych 

trunków i zgłębimy unikalną, wpisaną na listę UNESCO sztukę 

wyrobu gruzińskiego wina – od fermentacji w glinianych 

amforach kwewri po butelkowanie. W wiosce Napareuli 

odkryjemy winnicę Twins Wine Cellar z najciekawszym 

gruzińskim muzeum wina. Zabytkowe sprzęty i fascynujące 

anegdoty pozwolą zrozumieć, jak wiele poświęcenia i miłości do 

natury wymaga winiarska kultura Gruzji. Winiarnia Khareba 

ulokowana w powojskowych tunelach, pałacowe marani w 

Tsinandali, piwniczka winna w Chateau Mukhrani, Sagaredjo, u 

Nika Bakhia albo biodynamiczna winiarnia Ruispiri Biodynamic 

Vineyard Giorgiego Aladashwili – te i wiele innych winiarni 

Kachetii to za każdym razem inna opowieść o tradycjach 

winiarskiego rzemiosła, którego sekretny kunszt przekazywany 

jest z pokolenia na pokolenie i nadaje gruzińskiej codzienności 

wyjątkowy smak historii, która nadal trwa. 

 
 

Dawit Garedża. Niewiele obiektów sakralnych wywołuje takie 

emocje jak Dawit Garedża. Ten skalno-kamienny kompleks 

monastyrów – rozciągający się na terenie Gruzji i Azerbejdżanu 

i stanowiący obiekt sporu obu nacji – powstał już w VI w. 

Pokonując szutrowe drogi, wejdziemy na półpustynne stoki góry 

Garedża, by poznać jego niezwykłą historię. Dowiemy się, 

dlaczego syryjski mnich Dawit postanowił osiąść w tak trudnym 

terenie i jak udało się przeistoczyć kilka grot w jeden z 

ważniejszych ośrodków Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego 

i Apostolskiego, liczący aż sześć budowli: Lawra, Rka, 

Natlismcemeli, Udabno, Bertubani i Cziczchituri. Sprawdzimy, 

czym są Łzy Dawida i zajrzymy do naturalnych skalnych jam, by 

zachwycić się żywymi kolorami fresków – przedstawiających 

postacie, których zasługą było powstanie tej zjawiskowej 

budowli. Odkrywając najciekawsze zakamarki zespołu 

klasztornego, dotrzemy na wysokie zbocza góry, skąd 

zobaczymy przepiękną panoramę okolicy. 

 

 
 

Supra – gruzińska biesiada. Zasiądziemy do wspólnego stołu, 

by oddać się suprze – tradycyjnej gruzińskiej biesiadzie, którą 

spowija bogaty rytuał. Zobaczymy, że Gruzini nie potrzebują 

specjalnego pretekstu, by wydać uroczystą kolację, a posiłek 

jest dla nich kolejną doskonałą okazją do długich rozmów, które 

urastają tu do rangi sztuki oratorskiej. Będziemy celebrować 

wyborne dania, wino i czaczę, przysłuchując się toastom 

wznoszonym przez Tamadę, mistrza ceremonii. Najpierw 

usłyszymy laudację ku czci Boga, później – pokoju i ojczyzny, a 

następnie – trwającej już od wieków i niezwykle silnej przyjaźni 

polsko-gruzińskiej. Z zaskoczeniem odkryjemy, że Gruzini znają 

niemal 150 różnych toastów, a każdy z nich może być 

wygłaszany nawet przez kilkanaście minut i stać się dłuższą, 

wciągającą przypowieścią o życiu, sztuce, kulturze, religii, 

historii, polityce czy rodzinie, zakończoną morałem albo 

życzeniami. 

 



 
 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Dzika Tuszetia z winną Kachetią, 9 dni. 

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw 

wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. 

Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju 

drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej. Szczegóły u organizatora.  

 

Szczegóły dotyczące wyprawy: 

 

W cenie: 

− transfery komfortowym busem z/na lotnisko, do/z hotelu oraz na trasie 

wycieczki (klimatyzacja, Wi-Fi, radio), 

− terenówki 4x4 na jeep tour, 

− zakwaterowanie w hotelach 3* i guesthouse’ach (pokoje 2-osobowe z 

łazienkami), 

− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu, 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni 

gruzińskiej i winem + śniadanie w formie suchego prowiantu w dzień 

wylotu),  

− udział w suprze – gruzińskiej biesiadzie z tańcami i muzyką na żywo, 

− degustacja gruzińskiego wina i czaczy,  

− wizyty w winnicach, winiarniach i muzeum wina w Kachetii, 

− warsztaty kulinarne, 

− koncert swańskich pieśni, 

− trekkingi z atrakcjami plenerowymi i historycznymi, 

− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych atrakcji, 

− zwiedzanie miejsc niedostępnych dla zwykłych turystów, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika i właściciela Tamada 

Tour, 

− zwiedzanie w kameralnych grupach,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

Cena nie obejmuje: 

− kosztów biletów lotniczych na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa 

(PLL LOT), 

− wynajmu koni na trekking w Tuszetii (atrakcja opcjonalna), 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-

osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.), 

− napiwków lokalnych, 

− przekąsek, posiłków, napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

nieujętych w programie wycieczki, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych. 

 
© 2020 TAMADA TOUR. 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. 
www.tamadatour.pl 

 


