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.

2. dzień (dystans 221 km) – po śniadaniu krótkie zwiedzanie
centrum Kutaisi, wizyta w klimatycznym, fantastycznie
zaopatrzonym wine barze Sacnacheli oraz na barwnym
bazarze. Następnie pełen wrażeń przejazd do regionu Swanetii
na Wielkim Kaukazie. Postój nad tamą Enduri. Przyjazd do
Mestii. Jeżeli czas pozwoli, zwiedzimy Swaneckie Muzeum
Historii i Etnografii. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg w
guesthousie w Mestii.

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 – MESTIA – BATUMI –
ACHALCICHE – SAPARA – SARO – CHERTWISI – WARDZIA –
TABACKURI – BAKURIANI – BORJOMI – 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 SamccheDżawachetia, 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) – wylot liniami Wizz Air do
gruzińskiego miasta Kutaisi. Przylot, spotkanie na lotnisku 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.

3. dzień (dystans 50 km) – po śniadaniu niewymagający trekking
do lodowca Chaaladi (ok. 3,5 godz.). Następnie wyprawa 4×4
do górskiej osady Uszguli (±2100 m n.p.m.) u podnóża
majestatycznej Szchary (5193 m n.p.m.), najwyższego szczytu
Gruzji.
Zwiedzanie
Uszguli
i
lokalnego
muzeum
etnograficznego. Biesiada z naszymi gospodarzami. Nocleg w
guesthousie.

4. dzień (dystans 12 km) – po śniadaniu czas relaks w Uszguli,
po którym udamy się na niewymagający trekking pod lodowiec
Szchary. Powrót na odpoczynek, obiadokolację i nocleg w
Uszguli.

5. dzień (dystans 312 km) – śniadanie w guesthousie w Uszguli.
Całodzienny przejazd do Batumi. Wieczorem czas wolny na
promenadzie nad Morzem Czarnym, kolacja w restauracji,
nocleg w hostelu w Batumi.

7. dzień – (dystans 130 km) – po śniadaniu w pensjonacie czeka
nas niezapomniany off-road po rozległych płaskowyżach wokół
kanionu rzeki Mtkwari, gdzie zobaczymy rozrzucone nad jej
brzegami zabytki: klasztor Sapara, prehistoryczną twierdzę
Saro z megalitami z epoki brązu i tradycyjnymi domami darbazi
oraz twierdzę Chertwisi (II w. p.n.e.–XIV w.). Po kolejne
wrażenia ruszymy do słynnego skalnego miasta Wardzia.
6. dzień (dystans 164 km) – śniadanie. Wykwaterowanie z
hostelu. Emocjonujący przejazd przez górski rejon Górnej
Adżarii do miasta Achalciche.

Następnie ruszymy górzystym obszarem Małego Kaukazu przez
okolice jeziora Tabackuri (1700 m n.p.m.) i przełęcz
Cchrackaro (2450 m n.p.m.). Obiadokolacja i nocleg w
guesthousie w Bakuriani – najbardziej znanym górskim kurorcie
Małego Kaukazu.
Po drodze krajoznawcze postoje w adżarskich wsiach,
zamieszkiwanych przez Adżarów, grupę etniczną gruzińskich
muzułmanów. Kolacja i nocleg w pensjonacie w Achalciche,
stolicy regionu Samcche-Dżawachetii.

8. dzień (dystans 176 km) – śniadanie w pensjonacie. Wyjazd
do kurortu Borjomi, gdzie znajdują się słynne źródła wód
mineralnych. Spacer po parku zdrojowym, kąpiel w otwartym
basenie z gorącymi wodami. Przejazd do Kutaisi. Transfer na
lotnisko. Lot powrotny liniami Wizz Air zgodnie z rozkładem*.
W Achalciche chętni mogą się udać na zwiedzanie twierdzy
Rabati (wejście na dziedziniec bezpłatne, muzeum o tej porze
może być już jednak zamknięte) i odwiedziny winiarni Rabati
Launge, prowadzonej przez Giorgiego Natenadze.

* W zależności od wybranego przelotu program może się nieco różnić,
możliwe, że z uwagi na godzinę wylotu będziemy musieli prosto
z Bakuriani jechać na lotnisko w Kutaisi; prosimy o konsultację przed
zakupem biletu lotniczego.

Wybrane atrakcje

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
najazdu wroga lub praktykowanej tu niegdyś 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.).

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 oszałamiającymi pejzażami Gór Swaneckich i
niezwykłymi zabytkami, wpisanymi na Listę światowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Po
potężnej lawinie, która zeszła tu w 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.

Zobaczymy tam 37 charakterystycznych dla regionu
kamiennych baszt obronnych z XVII w., wysokich na 20 m, oraz
Basztę Miłości, z którą związana jest legenda o nieszczęśliwie
zakochanej parze. W uszgulskich zaułkach odkryjemy też
muzeum folkloru i muzeum dewocjonaliów, tradycyjne
domostwo machubi z dawnymi sprzętami i XI-wiecznymi
rzeźbionymi drzwiami oraz galerię sztuki kultowego malarza
Fridona Nizharadze. Poznamy także ludzi, potomków
budowniczych swaneckich wież obronnych, którzy zamieszkują
uszgulskie domy niezmiennie od pokoleń – i codziennie mają
przed oczami oszałamiający widok na najwyższy szczyt w
Gruzji: Szcharę (5193 m n.p.m.).

Batumi. Herbacianych pól, o których śpiewały Filipinki, tak
naprawdę w Batumi nie znajdziemy. Ale najbardziej znany
gruziński kurort powita nas ponad 2 tys. gatunków roślin, które
rozkwitają w XIX-wiecznym ogrodzie botanicznym, tuż nad
turkusowymi wodami Morza Czarnego. Spacer nadmorskim
bulwarem zaprowadzi nas do parku Cudów, gdzie obok
niesamowitego, ruchomego posągu „Kobieta i mężczyzna”
zobaczymy imponującą Wieżę Alfabetu i… kuriozalną rzeźbę
plażowych klapek na kurzych jajach. Po drodze rzucimy okiem
na odwróconą do góry nogami restaurację, oszałamiające
przepychem hotele i biurowce, wesołe miasteczka, liczne
kasyna, oryginalną fasadę uniwersytetu i eklektyczne
kamieniczki. A gdy zejdziemy z turystycznego szlaku, odkryjemy
jeszcze jedno oblicze tego niezwykłego miasta kontrastów.
Wieczorem pójdziemy za melodią tańczącej fontanny, której
orzeźwiające kaskady pozwolą nam ochłonąć po pełnym wrażeń
dniu.

Wardzia. Pojedziemy wzdłuż rzeki Mtkwari na południe Gruzji,
zaledwie 12 km od tureckiej granicy, gdzie góra Eruszeli skrywa
ewenement średniowiecznego budownictwa. W nagiej i stromej
ścianie zobaczymy wydrążone w skale miasto Wardzia.
Pozornie niewielkie, na aż 13 kondygnacjach mieściło klasztor,

salę tronową i – bagatela – 3000 komnat dla nawet 60 tys.
możnych Gruzinów, którzy chronili się tu w czasie najazdów
mongolskich i perskich. Pokonując kolejne schody i wędrując
wąskimi, niskimi tunelami z kamienia, dotrzemy do wielu
spośród 300 sal udostępnionych zwiedzającym. Dowiemy się
także, jakim zrządzeniem losu ten cud architektury obronnej,
niewidoczny dla wroga, wyżłobiony do bezpiecznej wysokości
1300 m n.p.m., w pełni samowystarczalny i wyposażony w
system irygacji, bezpowrotnie upadł i zamienił się w wart
zobaczenia zabytek.

Informacje dodatkowe
Impreza: Gruzińskie Bezdroża, 8 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:

Achalciche. Miasteczko Achalciche w regionie SamccheDżawachetii 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 SamccheDżawachetii, 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!

W cenie:
− transfery autami 4×4 na trasie lotnisko – hostele – zwiedzane obiekty
(klimatyzacja, Wi-Fi, radio),
− zakwaterowanie w hostelach i guesthouse’ach (pokoje 2-/3-osobowe
z łazienkami),
− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu (zależnie od godzin
lądowania/odlotu),
− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni
gruzińskiej i winem),
− emocjonujący off-road przez bezdroża Kaukazu,
− relaks w Batumi nad Morzem Czarnym,
− udział w gruzińskiej biesiadzie – suprze,
− degustacja gruzińskiego wina i czaczy,
− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych atrakcji,
− zwiedzanie miejsc niedostępnych dla zwykłych turystów
− atrakcje plenerowe, historyczne i kulturowe,
− ciekawostki etnograficzne,
− zwiedzanie w kameralnych grupach,
− lokalny koloryt i kultura,
− autentyczne spotkania z lokalnymi mieszkańcami
− opieka polskojęzycznych kierowców-przewodników i właściciela
Tamada Tour,
− zwiedzanie zgodnie z programem
− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż,
− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Cena nie obejmuje:
− kosztów przelotu liniami Wizz Air w obie strony (na trasie Warszawa,
Wrocław, Katowice, Gdańsk lub Berlin do/z Kutaisi),
− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku,
− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.),
− zwyczajowych napiwków,
− 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

