
 
 

 

 

Gruzińskie Bezdroża 8 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 – 8 dni 
 

KUTAISI – MESTIA – USZGULI – CZCHORIA – BATUMI – 

ACHALCICHE – SAPARA – SARO – CHERTWISI – 

WARDZIA –TABACKURI – BAKURIANI – (BORDŻOMI – 

SHROSHA) – KUTAISI 

 

Gruzińskie Bezdroża 8 dni to jedyna w swoim rodzaju wyprawa 

4×4 w poszukiwaniu prawdziwej dzikości Kaukazu. Na szlaku 

magiczne regiony Gruzji: Swanetia, Górna Adżaria i Samcche-

Dżawachetia, a w nich obłędne widoki z dala od cywilizacji, 

mrożące krew w żyłach trasy w bezkresach, odrobina relaksu w 

Batumi, spotkania z lokalną kulturą, pyszne wino i jedzenie, 

temperamentna gruzińska atmosfera i genialne emocje na 

wertepach! Czego chcieć więcej? Wrr!  

 

 
 

1. dzień (dystans: lot + 24 km) – przylot liniami Wizz Air na 

lotnisko w Kutaisi. Spotkanie z kierowcą – pilotem Tamada 

Tour. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny (w 

zależności od godziny przylotu wszystkich uczestników możliwe 

krótkie zwiedzanie miasta). Kolacja. Nocleg w Kutaisi.  

2. dzień (dystans 221 km) – po śniadaniu zwiedzimy Kutaisi, 

jedno z najstarszych miast świata (XVII–XV w. p.n.e.), w 

starożytności zwane Ai, do którego według greckiej mitologii 

Jazon z Argonautami przybył po złote runo. Zobaczymy słynną 

fontannę Kolchidy, teatr i futurystyczny budynek parlamentu. 

Zajrzymy na bazar, gdzie lokalni rolnicy, rzemieślnicy i winiarze 

oferują domowej roboty gruzińskie wina, sery, czurczchele 

(tradycyjne gruzińskie słodycze), warzywa, owoce, zioła, 

przyprawy i typowe dla kaukaskich targowisk „mydło i powidło”. 

Następnie skoczymy do klimatycznego wine baru. 

 

 
 

Po lunchu przejazd do regionu Swanetii na Wielkim Kaukazie. 

Podążymy z nurtem rzeki Enguri (Inguri), wzdłuż której 

znajdziemy wiele kapitalnych punktów widokowych – 

zatrzymamy się przy imponującej zaporze Enguri i w innych 

miejscach z pięknym pejzażem rzeki, wodospadów tryskających 

z niemal pionowych ścian, krętych dróg i pnących się coraz 

wyżej gór ze śnieżnymi czapami. Malowniczym szlakiem 

dotrzemy do Mestii, stolicy regionu. Jeżeli czas pozwoli, 

zwiedzimy Swaneckie Muzeum Historii i Etnografii. Czas 

wolny. Obiadokolacja i nocleg w guesthousie. 

 

 
 

3. dzień (dystans 50 km) – po śniadaniu niewymagający trekking 

z Mestii do lodowca Chaaladi (ok. 3,5 godz.). Powrót do Mestii 

na lunch. Następnie ruszymy na wyprawę 4×4 do Uszguli 

(±2100 m n.p.m.), zespołu górskich osad u podnóża 

majestatycznej Szchary (5193 m n.p.m.), najwyższego szczytu 

Gruzji. Po drodze, za przełęczą Ughviri i serpentyną kaukaskich 

zakrętów, zatrzymamy się przy Baszcie Miłości, owianej 

legendą o nieszczęśliwie zakochanej parze. W Uszguli 

zobaczymy średniowieczne domy machubi z wieżami 

obronnymi, cerkwie i inne zabytki. Chętni będą mogli zwiedzić 

lokalne muzeum etnograficzne (bilet wstępu ok. 40 GEL). Na 

suprę, tradycyjną gruzińską biesiadę z pysznym jedzeniem i 



 
 

 

winem zajrzymy do zaprzyjaźnionych gospodarzy. Będzie to też 

doskonała okazja, by bliżej poznać lokalną codzienność i kulturę 

gruzińskich górali. Nocleg w guesthousie w Uszguli. 

 

 
 

 
 

4. dzień (dystans 12 km) – po śniadaniu poranny relaks w 

Uszguli. W poszukiwaniu gruzińskich przygód wyruszymy na 

niewymagający trekking pod lodowiec Szchary. Szutrowe 

wertepy, bystra rzeka, a dookoła imponujące góry Kaukazu – 

czego więcej trzeba do szczęścia?! No, może tylko czegoś na 

ząb, więc z garścią niezapomnianych wrażeń wrócimy do 

Uszguli na zasłużoną obiadokolację i nocleg. 

 

 
 

5. dzień (dystans 312 km) – po śniadaniu pożegnamy się ze 

Swanetią i obierzemy kurs na Batumi. Po drodze zatrzymamy się 

w wiosce etnograficznej „Sisa Tura” w Czchorii, gdzie poznamy 

tradycje kulturowe grupy etnicznej Megrelów, wyróżniającej się 

własnym językiem, odrębnym stylem budownictwa, unikalną sztuką 

kulinarną, ubiorem i obyczajowością.  

 

 
 

Po lunchu ruszymy dalej, obserwując zmieniający się gruziński 

krajobraz, w którym monumentalne góry Kaukazu z wolna 

ustępują miejsca megrelskim nizinom, a wreszcie porośniętemu 

palmami nadmorskiemu wybrzeżu w Batumi, stolicy 

autonomicznej republiki Adżarii. 

 

 
 

Wieczorem czas wolny na promenadzie nad Morzem 

Czarnym. Chętni mogą iść na spacer bulwarem do portu i Wieży 

Alfabetu – imponującej rzeźby przedstawiającej gruziński 

alfabet. Podczas obiadokolacji będzie okazja skosztować słynne 

adżarskie chaczapuri – placek w kształcie łódki z serem i 

jajkiem. Nocleg w hostelu. 

 

 
 

6. dzień (dystans 164 km) – po śniadaniu wykwaterujemy się z 

hostelu i zaczniemy eksplorację południowo-zachodniej Gruzji, 

która jest praktycznie nieznana turystom. Zaledwie 15–20 km w 

linii prostej od granicy z Turcją rejon Górnej Adżarii kryje wiele 



 
 

 

pozornie zwykłych, lecz bardzo interesujących miejsc. Na trasie 

przez piękne góry będziemy się nie raz zatrzymywać w 

wioskach Adżarów, grupy etnicznej gruzińskich muzułmanów, 

którzy mają własny język i niektóre tradycje, a historycznie 

wyróżniali się również ubiorem – adżarscy mężczyźni nosili 

charakterystyczne turbany i czochy z kapturem, z kolei kobiety 

zgodnie z islamską tradycją zakrywały włosy specjalnie 

dopasowanymi chustami, które do dziś można zauważyć u 

niektórych lokalnych seniorek. Ciekawostką Górnej Adżarii są 

nie tylko sami mieszkańcy, lecz także budowane przez nich 

meczety oraz zabytkowe mosty łukowe, które stawiano przy 

użyciu zaprawy jajecznej. Te liczące co najmniej kilkaset lat 

konstrukcje nadal są w użyciu!  

 

 
 

Przemierzając Adżarię na wschód, dotrzemy do miasta 

Achalciche, stolicy regionu Samcche-Dżawachetii. Po krótkim 

odpoczynku zajrzymy na dziedziniec gruzińsko-tureckiej 

twierdzy Rabati (XII w.) i do winiarni Giorgiego Natenadze. 

To miejsce absolutnie wyjątkowe na winiarskiej mapie Gruzji, 

bowiem Giorgi odkrył 40 rzadkich odmian dzikich 

meschetyjskich winorośli i odtworzył metodę tarasowej uprawy 

winogron, jakiej nie praktykowano w tym regionie od 500 lat! W 

winiarni Giorgiego dowiemy się sporo o Meschetii i lokalnym 

winie, które oczywiście zdegustujemy. Obiadokolacja i nocleg w 

pensjonacie w Achalciche. 

 

 
 

7. dzień (dystans 130 km) – po śniadaniu emocjonujący off-road 

po rozległych płaskowyżach kanionu rzeki Mtkwari. Cała 

okolica obfituje w genialne górskie widoki i intrygujące zabytki. 

Wiele z nich czasy świetności ma już za sobą, ale nawet ruiny 

przyspieszą nam puls, gdy dowiemy się, na jakie skarby historii 

właśnie patrzymy! Wśród lepiej zachowanych zabytków nad 

brzegami Mtkwari odkryjemy klasztor Sapara oraz 

prehistoryczną twierdzę Saro z megalitami z epoki brązu, 

murami cyklopowymi i tradycyjnymi domami darbazi. Nieopodal 

znajdziemy twierdzę Chertwisi z II w. p.n.e.–XIV w. 

(zwiedzanie dla chętnych, bilet wstępu ok. 10 GEL).  

 

 
 

Największą atrakcją dnia będzie skalne miasto Wardzia (XII–

XIII w.) – jeden z najważniejszych zabytków Gruzji i ewenement 

średniowiecznego budownictwa jaskiniowego, wydrążony w 

zboczu góry Eruszeti do wysokości 1300 m n.p.m. Po zdobyciu 

Wardzi i przerwie kawowej ruszymy przez surowe krajobrazowo 

okolice jeziora Tabackuri (1700 m n.p.m.) i przełęcz 

Cchrackaro (2450 m n.p.m.) do Bakuriani, kurortu górskiego 

na Małym Kaukazie. Obiadokolacja i nocleg w guesthousie.  

 

 
 

8. dzień (dystans 176 km) – po śniadaniu będziemy się kierować 

do Kutaisi. Plan dnia ustalimy indywidualnie, w zależności od 

godziny planowanego wylotu uczestników wycieczki*. Jeżeli 

wystarczy czasu, z Bakuriani pojedziemy do Bordżomi, 

słynnego uzdrowiska z parkiem Zdrojowym (XIX w.) i źródłami 

wody mineralnej – tu będzie czas wolny na lunch, dla chętnych 

degustacja wody i kąpiel w basenie termalnym. Następnie 

możemy się zatrzymać w wiosce Shrosha na przełęczy 

Suramskiej, aby obejrzeć lokalne gliniane rękodzieło. Jeżeli 

okaże się to niemożliwe czasowo, z Bakuriani udamy się prosto 

do Kutaisi. Transfer na lotnisko. Lot powrotny liniami Wizz Air 

zgodnie z rozkładem. 

* Program może nieco różnić się od podanego w zależności od godziny wylotu 

z Kutaisi. Przed zakupem biletu lotniczego prosimy o konsultację pod 

adresem: biuro@tamadatour.pl. 
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Wybrane atrakcje 

 

 
 

Gruzja poza szlakiem. Zejdziemy z turystycznych szlaków, by 

poznać autentyczną Gruzję. Wybierzemy się nieznanymi 

wycieczkowiczom ścieżkami do miejsc, w których 

doświadczymy prawdziwej magii jednego z najpiękniejszych 

krajów świata. Pokonamy obłędnie zielone doliny i przełęcze 

ośnieżonych szczytów, przecinane wstęgami rzek i 

wodospadów. Zobaczymy drewniane chatki pasterzy i 

usłyszymy dzwonki pędzonych na górskie łąki owiec i bydła. 

Zawitamy do cichych cerkwi i wdrapiemy się na ruiny dawnych, 

oszałamiających potęgą twierdz obronnych. Zajrzymy do 

wiosek, które zimą bywają całkowicie odcięte od świata. 

Dowiemy się, jak ludzie żyją tu naprawdę. Przyjrzymy się ich 

codzienności, zajdziemy na targ po świeże owoce i warzywa, 

posmakujemy tego, co przyrządzają w swoich kuchniach, a 

przysłuchując ich opowieściom o tym, co w życiu ważne, 

odkryjemy siebie na nowo. 

 

 
 

Gruzińskie jedzenie. Gruzja jest pyszna! Sekrety gruzińskiej 

sztuki kulinarnej? Prostota, lokalne składniki oraz spora porcja 

soczystych warzyw i owoców, świeżych ziół i aromatycznych 

przypraw. Od kameralnych knajpek przez kultowe restauracje 

po zaprzyjaźnione winnice będziemy biesiadować na całego i 

odkrywać wszystkie smaki perły Kaukazu! Skosztujemy placki 

chaczapuri i kołduny chinkali – najsłynniejsze gruzińskie 

potrawy, które raczą podniebienia rozmaitymi nadzieniami dla 

miłośników kuchni wege i mięsnej. Na przystawkę sięgniemy po 

kolorowe pchali, doskonałe sery i chleb tonis puri z pieca 

szamotowego, a na większy apetyt – po sycące kababi, 

szaszłyki mcwadi, tołmę (gruzińskie gołąbki), szkmeruli (kurczak 

w sosie czosnkowym), ostri (gulasz wołowy), badridżani 

(bakłażany z orzechową pastą saciwi), leczo adżabsandali, zupy 

charczo, czichirtma, fasolową lobio. Smakowite kąski podlejemy 

orzeźwiającą lemoniadą i wybornym winem z kwewri, wznosząc 

wraz z tamadą niejeden toast. A co na deser? Koniecznie 

czurczchele – tradycyjne gruzińskie słodycze z orzechów 

włoskich w tatara, czyli karmelizowanym soku winogronowym. 

 

 
 

Supra to tradycyjna gruzińska biesiada – i o wiele więcej niż 

smacznie zastawiony stół. Supra, od 2017 r. wpisana na listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, to w istocie 

spowity bogatym rytuałem ceremoniał, który syci ciało i ducha, 

obfituje w pyszne jedzenie, wino z kwewri, śpiewy, żywiołowe 

tańce ludowe oraz poetyckie toasty tamady (mistrza ceremonii), 

które urastają do rangi sztuki oratorskiej i są pretekstem do 

głębokiej refleksji nad życiem. W zależności od okazji Gruzini 

organizują supry radosne (keipi) i smutne (kelechi), różniące się 

nastrojem, potrawami oraz kolejnością i tematyką toastów – tych 

Gruzini znają blisko 150, podczas większości supr wygłaszają 

przeciętnie 10–20, a każdy z nich może być recytowany nawet 

przez pół godziny i stać się dłuższą, wciągającą przypowieścią 

o życiu, sztuce, kulturze, religii, historii czy rodzinie, zakończoną 

morałem albo życzeniami. Etykieta gruzińskich toastów 

wymaga, by wznosić je wyłącznie winem lub czaczą, stać 

podczas przemowy tamady, wygłaszać własne laudacje tylko za 

alaverdi – słownym pozwoleniem mistrza ceremonii, a na koniec 

powiedzieć gaumardżos, co oznacza „zwycięstwo” i jest 

odpowiednikiem swojskiego: „Na zdrowie!”. 

 

 
 

Wino z kwewri. Gruzja jest ojczyzną winiarstwa. W kraju rośnie 

ok. 500 odmian winogron, lokalna tradycja winiarska liczy 8 tys. 

lat, a unikalna w skali światowej metoda produkcji wina w kwewri 

została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa 

UNESCO. Kwewri to gliniane amfory do przechowywania i 

leżakowania wina, które zakopuje się w ziemi. Ta oryginalna 



 
 

 

technika wyrobu wina została wynaleziona przez ludy 

zamieszkujące Gruzję już w VI tysiącleciu p.n.e., 

prawdopodobnie pod wpływem kultury Sumerów. Jak powstaje 

gruzińskie wino w kwewri? Najpierw umieszcza się sok 

winogronowy i pulpę (skórki i pestki) w amforze, którą przykrywa 

się płaskim kamieniem. Zawartość miesza się 3–4 razy dziennie 

tradycyjnymi narzędziami, aby pobudzić proces fermentacji. Po 

2 miesiącach kwewri zostaje szczelnie zaczopowane gliną i 

pozostawione do sklarowania zawartości – na dnie amfory 

osiada pulpa (czacza), a powyżej powstaje wino. Po upływie 3–

6 miesięcy następuje otwarcie kwewri, wino jest przelewane do 

mniejszych amfor lub butelek, a z czaczy produkuje się 

gruzińską wódkę winogronową. Procesu fermentacji nie można 

przerwać, dlatego gruzińskie wino jest wyłącznie wytrawne. 

Otwarcie kwewri to wielka uroczystość: drewnianą łopatą ściąga 

się gliniany czop, następnie chochlą nabiera wino do dzbanka, 

czarek lub kieliszków, skąd można wziąć pierwszy łyk 

kaukaskiego napoju bogów o wybornym smaku i aromacie. 

Choć w poszczególnych winnicach otwarcie kwewri jest mniej 

lub bardziej osnute tradycyjnym rytuałem kulturowym, to stanowi 

ono jedyne w swoim rodzaju, absolutnie niezwykłe 

doświadczenie gruzińskiego winiarstwa. 

 

 
 

Uszguli uważano niegdyś za najwyżej położoną osadę w 

Europie. Dziś wiadomo, że istnieją wyżej położone 

miejscowości, ale tylko ten zespół górskich wiosek może się 

pochwalić tak oszałamiającym widokiem na najwyższy szczyt 

Gruzji: Szcharę (5193 m n.p.m.), malowniczym pejzażem Gór 

Swaneckich i niezwykłymi zabytkami, które wpisano na Listę 

światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego 

UNESCO. Po potężnej lawinie z 1987 r. zwiedzać można cztery 

lokalne wsie: Zhibiani, Chubiani, Chajashi i Murkmeli, położone 

na uśrednionej wysokości 2100 m n.p.m. i dostępne właściwie 

tylko w sezonie wakacyjnym, bo na kolejne sześć miesięcy 

odcinają je od świata ogromne zwały śniegu. Uszgulskie zaułki 

kryją zabytkowe cerkwie, dom z galerią sztuki kultowego 

lokalnego malarza Fridona Nizharadze, ale największym 

skarbem są charakterystyczne dla regionu kamienne domy 

machubi z basztami obronnymi – najstarsze pochodzą z VIII w. 

i są nadal zamieszkane! Niektóre koshki, czyli baszty są 

udostępnione zwiedzającym: w jednej działa muzeum 

etnograficzne, przy innej można zobaczyć tradycyjne domostwo 

machubi z dawnymi sprzętami i XI-wiecznymi rzeźbionymi 

drzwiami. Na trasie do Uszguli, na wielkim kamieniu nad rzeką 

Enguri, stoi też samotna Baszta Miłości, z którą związana jest 

legenda o nieszczęśliwie zakochanej parze.  

 

 
 

Szchara (5193 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Gruzji i trzeci co 

do wysokości na Kaukazie. Monumentalną górę, zdobytą po raz 

pierwszy w 1888 r., zobaczymy w Górnej Swanetii, przy granicy 

gruzińsko-rosyjskiej. Szchara, która jest też najwyższą częścią 

potężnego muru skalnego zwanego Ścianą Beizingi, to jedna z 

trudniejszych gór do wspinaczki – wymaga umiejętności 

pokonywania zdradliwych, poszarpanych, granitowo-łupkowych 

grani, w wyższych partiach pokrytych wiecznym śniegiem i 

lodem. Droga pod dach Gruzji jest za to wręcz dziecinnie łatwa 

i niezwykle malownicza. Na piaszczystym, równym szlaku, 

wiodącym przez pełną zieleni i kwiatów dolinę rzeki Inguri, 

znajdziemy niejedną okazję do relaksu na łonie natury i 

zrobienia wspaniałych zdjęć. Pokonamy drewniane mosty nad 

rozlewiskami krystalicznej wody i przysiądziemy na rozległych 

łąkach, skąd widać majaczące w oddali swaneckie wieże 

obronne. A gdy wysoko podniesiemy wzrok, ujrzymy Szcharę – 

klejnot gruzińskiej przyrody, który to chowa się za chmurami, to 

ukazuje swe imponujące oblicze w pełnej krasie. 

 

 
 

Mestia to niewielkie miasteczko z wielką historią. Wpisane wraz 

z obszarem Górnej Swanetii na Listę światowego dziedzictwa 

kulturalnego i przyrodniczego UNESCO, przez wieki było 

ważnym ośrodkiem kultury Gruzinów i grupy etnicznej Swanów. 

Klimatyczne, nieco tajemnicze i zewsząd otoczone 

majestatycznymi szczytami Kaukazu, kryje mnóstwo 

wspaniałych zabytków. W krajobrazie Mestii znajdziemy typowe 

dla regionu średniowieczne domostwa machubi z basztami 

obronnymi, które zapewniały bezpieczeństwo na wypadek 

lawiny, najazdu wroga lub niegdyś praktykowanej w regionie 

krwawej zemsty rodowej. W udostępnionych do zwiedzania 

wieżach poznamy intrygujące tradycje Swanów. W jednej z nich 

odkryjemy też dom – muzeum Mikhaila Khergianiego, słynnego 

gruzińskiego alpinisty, który wytyczył wiele malowniczych 

szlaków na Kaukazie oraz w górach Azji Środkowej i Europy. 



 
 

 

Idąc tropem lokalnych smaczków, spróbujemy kubdari, czyli 

sycącego placka z mięsnym farszem, a głodni kolejnych wrażeń 

zajrzymy do arcyciekawego Muzeum Historyczno-

Etnograficznego z unikatowymi średniowiecznymi ikonami, 

rękopisami i wyrobami ze złota. W otoczonej kamiennymi 

fortyfikacjami Mestii zobaczymy także perełki architektury 

sakralnej, przykładowo cerkiew Macchwariszi z pięknymi 

freskami oraz ikonami (XIII–XIV w.). 

 

 
 

 
 

Wardzia. Skalne miasto Wardzia leży na południu Gruzji, 

zaledwie 12 km od tureckiej granicy. To jeden z najcenniejszych 

zabytków Gruzji i ewenement średniowiecznego budownictwa 

jaskiniowego, który wykuto w zboczu góry Eruszeti, do 

wysokości 1300 m n.p.m., dla obrony przed najeźdźcami. Prace 

budowalne trwały w latach 1184–1213, za rządów legendarnej 

królowej Tamar, najważniejszej władczyni Gruzji. Przez 70 lat 

Wardzia była samowystarczalnym ośrodkiem miejskim. Niestety 

trzęsienie ziemi z 1283 r. spowodowało osunięcie się warstw 

skalnych i ujawniło istnienie dotąd niewidocznego dla wroga 

przyczółku. Choć miasto uległo poważnym zniszczeniom, do 

dziś fascynuje zaawansowaną myślą inżynieryjną. Pozornie 

niewielka Wardzia, na aż 13 kondygnacjach mieściła klasztor, 

salę tronową, szkołę, szpital, spichlerze i winiarnie (podstawa 

handlu), stajnie oraz – bagatela – 3000 komnat dla nawet 60 tys. 

możnych Gruzinów, którzy chronili się przed Mongołami i 

Persami. Miała także innowacyjny jak na tamte czasy system 

doprowadzania wody z pobliskiej rzeki. Pokonując kolejne 

schody i wąskie, niskie tunele z kamienia, dotrzemy do wielu 

spośród 300 sal udostępnionych zwiedzającym. Usłyszymy tu 

echo kolejnych dramatycznych wydarzeń z 1551 r., gdy 

Persowie ponowie najechali miasto, ukradli wszystkie 

kosztowności i zabili mnichów. Kilkoro zakonników wróciło do 

Wardzi dopiero w latach 70. XX w. – umykając przed wzrokiem 

turystów, zmierzają skalnymi korytarzami na modlitwę. 

 
 

Achalciche. Miasteczko Achalciche w regionie Samcche-

Dżawachetii na południu Gruzji uchodzi od wieków za symbol 

tolerancji etnicznej i religijnej. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy 

w XII-wiecznym kompleksie zamkowym Rabati. Według „Kronik 

gruzińskich” pierwszą twierdzę o nazwie Lomsia/Lomisa (gruz. 

Lew) założył w tym miejscu w IX w. gruziński książę Guaram 

Mampali. Gdy w XII w. przeszła ona w ręce wpływowego rodu 

Dżakeli, zyskała nowe perspektywy i nazwę: Achal-ciche – 

dosłownie Nowa Twierdza albo Nowy Zamek. Przez tętniący 

życiem gród przewijali się kupcy, rzemieślnicy, naukowcy, 

podróżnicy, pisarze i artyści z najróżniejszych stron świata, 

którzy kształtowali wielokulturowy pejzaż historycznej krainy 

Meschetii. Kreatywny spokój Achalciche przerwał w XVI w. 

najazd Turków – niszczyli co popadło, ale dorzucili też niejedną 

cegiełkę własnej konwencji. To dlatego na zamku Rabati 

odkryjemy dziś zabytkowe łaźnie, obiekty mieszkalne i 

administracyjne o regionalnej i orientalnej architekturze, a obok 

cerkwi z IX/X w. – ruiny medresy, minaret i meczet Akhmedie z 

1752 r. z charakterystyczną złotą kopułą. Więcej tajemnic 

poznamy w zamkowym Muzeum Historycznym Samcche-

Dżawachetii, które przechowuje bogate zbiory paleograficzne, 

paleontologiczne, etnograficzne i piśmiennicze. Zanim jednak 

uznamy, że osmańscy najeźdźcy roznieśli przeszłość 

Achalciche w pył, skoczymy do Giorgiego Natenadze – to 

właśnie ten młody, utalentowany winiarz przywrócił tradycję 

meschetyjskiego winiarstwa, której po tureckim spustoszeniu nie 

było tu od ponad 400 lat!   

 

 
 

Kutaisi to trzecie co do wielkości miasto Gruzji i stolica regionu 

Imeretii. Choć wygląda niepozornie, Kutaisi jest jednym z 

najstarszych zespołów urbanistycznych świata (XVII–XV w. 

p.n.e.), w starożytności zwanym Ai, do którego według greckiej 

mitologii Jazon z Argonautami przybył po złote runo. O 



 
 

 

imponującej historii miasta przypomina słynna fontanna 

Kolchidy na placu Agmaszenebeli. Zdobią ją rzeźby tamady 

trzymającego róg z winem oraz koni, baranów, tygrysów i innych 

zwierząt, które wykonano na podstawie odnalezionych w okolicy 

artefaktów sprzed 5000 lat – przedstawienia te są ważnymi 

symbolami Gruzji i historycznej krainy Kolchidy, rozciągającej 

się przez całe wybrzeże Morza Czarnego i uchodzącej za 

najwcześniejszą formę państwa gruzińskiego. Do atrakcji Kutaisi 

należą także gmach teatru, bazar, ogród botaniczny, 

futurystyczny budynek parlamentu (obradowano tu w latach 

2012–2018, w 2019 r. siedzibę rządu przeniesiono do Tbilisi) 

oraz wzgórze Ukimerioni z ruinami twierdzy i kontrowersyjnie 

odnowioną katedrą Bagrati. 

 

Informacje organizacyjne 

Impreza: Gruzińskie Bezdroża 8 dni, objazdowy off-road. 

 

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

 

W cenie: 

− transfery lotnisko – hotele – trasa wycieczki (klimatyzowane auta 4×4), 

− noclegi w hostelach i guesthouse’ach (pokoje 2/3-os. z łazienkami), 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni 

gruzińskiej i winem),  

− emocjonujący off-road przez bezdroża Kaukazu, 

− trekkingi zgodnie z programem, 

− relaks w Batumi nad Morzem Czarnym, 

− udział w gruzińskiej biesiadzie – suprze,  

− degustacja gruzińskiego wina i czaczy,  

− wejścia biletowane do zwiedzanych atrakcji, 

− zwiedzanie miejsc niedostępnych dla zwykłych turystów, 

− autentyczne spotkania z lokalnymi mieszkańcami, 

− wizyty na lokalnych bazarach, 

− lokalny koloryt i kultura, 

− kameralna grupa,  

− zwiedzanie zgodnie z programem, 

− opieka polskojęzycznego pilota - przewodnika Tamada Tour, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Nieujęte w cenie:  

− koszty przelotu liniami Wizz Air do i z Kutaisi, 

− usługi bagażowe w hotelach i na lotnisku, 

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

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

− lunche, przekąski, napoje alkoholowe i bezalkoholowe nieujęte w 

programie wycieczki, 

− biletowane atrakcje fakultatywne, 

− zwyczajowe napiwki, 

− koszty pamiątek i wydatków osobistych, 

− usługi nieujęte w programie wycieczki. 

 

Cel charytatywny: podczas wypraw Tamada Tour wspieramy dzieci z 

lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. Przekazujemy 

potrzebującym odzież, pomoce szkolne, drobne podarunki i aktualnie 

potrzebne rzeczy. Szczegóły u Organizatora. 

 
© 2023 TAMADA TOUR. Program nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu 
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