Tbilisi, pomnik Kartlis Deda (Matki Gruzji, XX w.) i potężną
twierdzę Narikala (VI–VIII w.), pamiętającą rządy arabskich
emirów. Spacerem wzdłuż murów fortecy, z widokiem na
cerkiew Metechi (XIII w.) na drugim brzegu rzeki Mtkwari,
dotrzemy do najstarszej, 1500-letniej dzielnicy Abanotubani.
Zobaczymy tu wodospad siarkowy Leghvtakhevi, przy którym
przycupnęły kolorowe domy na skałach. Nieopodal odkryjemy
słynne łaźnie siarkowe, w tym najbardziej znaną orientalną
łaźnię Orbeliani (XIX w.).

Gruzja Baśniowy Kraj 12 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 – 12 dni
TBILISI – GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA – ANANURI –
STEPANCMINDA – GUDAURI – TBILISI – MCCHETA – GORI –
UPLISCICHE – KUTAISI – BATUMI – BORDŻOMI – ACHALCICHE –
WARDZIA – TBILISI – DAWIT GAREDŻA – BODBE – SIGHNAGHI –
TELAWI – ALAWERDI – GREMI – KWARELI – TELAWI –
TSINANDALI – 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 odprawy PLL LOT).
Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Gruzji o godz.
22.40. Lot trwa ok. 3.45 godz.

2. dzień (dystans: 20 km) – przylot do Tbilisi (ok. godz. 4.05
czasu gruzińskiego), spotkanie z pilotem Tamada Tour, transfer
z lotniska do hotelu, odpoczynek. Po śniadaniu wyjazd na
zwiedzanie zabytków pięknej 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

Czas wolny na lunch w rejonie kawiarni i restauracji. W trakcie
dalszej wędrówki urokliwymi zaułkami Tbilisi zobaczymy
cerkwie Sioni (XI–XII w.) i Anczischati (V–VI w.) oraz krzywą
wieżę zegarową przy teatrze lalek Rezo Gabriadze.
Przejdziemy także przez futurystyczny most Pokoju nad
Mtkwari. Powrót do hotelu, krótki odpoczynek. 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.), teatr i
filharmonię. Obiadokolacja w restauracji – podczas supry,
tradycyjnej gruzińskiej biesiady, odkryjemy różnorodne smaki
lokalnej kuchni, magię gruzińskiego wina (wyrabiane unikalną
na skalę światową metodą w amforach kwewri – UNESCO),
poetyckich toastów, tańców i muzyki na żywo. Nocleg w hotelu.

3. dzień (dystans: 306 km) – po śniadaniu eskapada
spektakularną Gruzińską Drogą Wojenną. Na szlaku
zwiedzimy twierdzę Ananuri (XVI–XVII w.), położoną nad
malowniczym rezerwuarem Zhinvali. Kaukaskimi serpentynami
dotrzemy następnie do Stepancmindy – tu przesiądziemy się do
lokalnych aut 4×4, by krętą, stromą drogą wjechać do położonej

na 2170 m n.p.m. cerkwi Cminda Sameba (XIV w.). Roztacza
się stąd oszałamiający widok na miasto i okoliczne szczyty, w
tym majestatyczny Kazbek (5054 m n.p.m.) – wygasły wulkan i
trzecią co do wysokości górę Gruzji, często skrytą za kapryśnymi
chmurami. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Gudauri. Na
skraju wzniesienia z niesamowitą panoramą doliny obejrzymy
monumentalny pomnik przyjaźni gruzińsko-rosyjskiej, który
przedstawia byłe republiki radzieckie i gruzińską królową Tamar.
Obiadokolacja na trasie. Nocleg w hotelu w Tbilisi.

4. dzień (dystans: 230 km) – śniadanie. Krótki przejazd do
Mcchety, pierwszej stolicy Gruzji z zabytkami pod patronatem
UNESCO. Podjedziemy stromą szosą do cerkwi Dżwari (VI–VII
w.), gdzie za sprawą św. Nino stanął pierwszy na ziemiach
gruzińskich krzyż. Ze wzgórza ujrzymy wspaniały widok na
miasto i styk głównych rzek Gruzji – Mtkwari i Aragwi. W centrum
Mcchety obejrzymy katedrę Sweticchoweli (XI w.) z grobami
królów z dynastii Bagrationi i cennymi zabytkami sakralnymi.
Czas wolny w rejonie kawiarni i licznych stoisk z pamiątkami. Z
Mcchety ruszymy w dalszą drogę, mijając tereny, gdzie w 2008
r. rozciągał się front wojenny. Po obu stronach drogi zauważymy
postawione przez gruziński Caritas domki dla uchodźców z
separatystycznych republik Abchazji i Osetii Południowej (do
stolicy Osetii, Cchinwali, jest stąd niewiele ponad 20 km!).

Następnie zdobędziemy najstarsze w Gruzji skalne miasto
Uplisciche (V w. p.n.e.), niegdyś siedzibę władców i ośrodek
przedchrześcijańskiego kultu. Z kolei w pobliskim mieście Gori,
gdzie urodził się Józef Stalin (Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili),
chętni będą mogli zwiedzić muzeum poświęcone radzieckiemu
dyktatorowi. Stąd ruszymy w kierunku Kutaisi przez przełęcz
Suramską, która symbolicznie oddziela wschodnią i zachodnią

Gruzję. Obiadokolacja na trasie. Po przyjeździe do Kutaisi dla
chętnych wieczorny spacer po mieście. Nocleg w hotelu.

5. dzień (dystans: 180 km) – po śniadaniu city tour po Kutaisi.
Zobaczymy futurystyczny budynek parlamentu (obradowano tu
w latach 2012–2018, w 2019 r. siedzibę rządu przeniesiono do
Tbilisi), teatr, operę i słynną fontannę 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, historycznej krainy Kolchidy, jak i samego Kutaisi,
jednego z najstarszych zespołów urbanistycznych świata (XVII–
XV w. p.n.e.), w starożytności zwanego Ai, do którego według
greckiej mitologii Jazon z Argonautami przybył po złote runo.
Nieopodal zajrzymy na lokalny bazar. Następnie czeka nas
największa atrakcja dnia: zwiedzanie Jaskini Prometeusza. To
jedna z najpiękniejszych grot na świecie, owiana legendą o
ogniu skradzionym przez Prometeusza olimpijskim bogom. W
skalnych korytarzach jaskini zobaczymy barwnie podświetlone
formy naciekowe o fantazyjnych kształtach.

Po eksploracji groty przejazd do Batumi. Na obrzeżach miasta
zrelaksujemy się w Ogrodzie Botanicznym (XIX w.), który kusi
egzotyczną roślinnością i widokiem Morza Czarnego.
Obiadokolacja w restauracji oraz wieczorny koncert przy
tańczących fontannach. Czas wolny. Nocleg w hotelu.
6. dzień – po śniadaniu czas wolny na plażowanie w Batumi.
Chętni mogą się udać na spacer bulwarem wzdłuż Morza
Czarnego, do portu i Wieży Alfabetu – imponującej rzeźby
przedstawiającej gruziński alfabet. Wieczorem krótka wycieczka
po centrum miasta. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

7. dzień (dystans: 326 km) – po śniadaniu całodzienny
przejazd do miasta Achalciche. Po drodze zatrzymamy się na
relaks w kurorcie uzdrowiskowym Bordżomi – czeka nas tu
spacer po pięknym parku Zdrojowym (XIX w.) i degustacja
wody mineralnej prosto ze źródła. Zatrzymamy się też w
wiosce Shrosha na przełęczy Suramskiej, by obejrzeć lokalne
gliniane rękodzieło. Obiadokolacja na trasie i dalszy przejazd.
Po wieczornym dotarciu do Achalciche chętni będą mogli
zobaczyć gruzińsko-turecką twierdzę Rabati (XII w.; wejście na
dziedziniec jest bezpłatne). Nocleg w hotelu.

8. dzień (dystans: 353 km) – po śniadaniu wyjazd na
zwiedzanie skalnego miasta Wardzia (XII–XIII w.). Wardzia to
ewenement średniowiecznego budownictwa, wydrążony w
zboczu góry Eruszeti do wysokości 1300 m n.p.m. Po zdobyciu
Wardzi przerwa kawowa i powrót do Tbilisi. Jeżeli wystarczy
czasu, po drodze zobaczymy twierdzę Chertwisi (zwiedzanie dla
chętnych, bilet ok. 10 GEL). Wybór dalszej trasy zależnie od
warunków pogodowych: pojedziemy przez Bordżomi i Gori lub
przez Achalkalaki, Ninocmindę (te okolice regionu SamccheDżawachetia są zamieszkane przez rosyjskich duchoborców),
największe w Gruzji jezioro Parawani, Tsalkę i kanion Daszbaszi
(wstęp na spektakularny szklany most w kanionie dla chętnych
– bilet ok. 50 GEL). Po przyjeździe do Tbilisi obiadokolacja w
restauracji – podczas supry czekają nas pyszności gruzińskiego
stołu i atrakcje kulturowe. Nocleg w hotelu.

9. dzień (dystans: 270 km) – po śniadaniu ruszymy do regionu
Kachetii, słynącego z tradycji winiarskich (powstaje tu 70%
krajowej produkcji wina). Po drodze, tuż przy granicy z
Azerbejdżanem, odwiedzimy imponujący, częściowo wykuty w
skałach kompleks klasztorny Dawit Garedża (VI–XII w.).
Szutrowymi szlakami półpustyni dotrzemy do Udabno, wioski
duchów, która porusza widokami i ludzkimi historiami.

Po lunchu powrót na zielone niziny Kachetii. Zwiedzimy żeński
klasztor Bodbe (IX–XVII w.), gdzie pochowano św. Nino, która
zapoczątkowała chrześcijaństwo w Gruzji. Stąd już blisko do
Sighnaghi, miasta miłości, jednego z piękniejszych w Gruzji i
zwanego gruzińskim Carcasonne. Zwiedzimy tu potężne mury
obronne (XVIII w.), skąd roztacza się wspaniały widok
porośniętej winoroślami doliny rzeki Alazani. Jeżeli wystarczy
czasu, chętni będą mogli zwiedzić lokalny oddział muzeum
narodowego, słynącego z bogatych zbiorów etnograficznych i
archeologicznych, kolekcji misternych rzeźb sprzed 5000 lat,
obrazów
słynnego
gruzińskiego
prymitywisty
Niko
Pirosmanaszwilego i innych malarzy (bilet wstępu ok. 20 GEL).
Obiadokolacja (supra) w stylowej restauracji w Sighnaghi.
Przejazd na nocleg do hotelu w Telawi, stolicy regionu, której
główne ulice odnowiono dzięki pomocy z Banku Światowego.

10. dzień (dystans: 116 km) – po śniadaniu wyjazd na
zwiedzanie pereł architektury świeckiej i sakralnej Kachetii.
Zobaczymy monastyr Alawerdi (XI w.) – drugi najwyższy
budynek kościelny w Gruzji (kopuła katedry ma 55 m
wysokości). Odwiedzimy także muzeum i cerkiew św.
Archaniołów w twierdzy Gremi, jeden z najważniejszych
zabytków architektury gruzińskiej (XV w.) i dawną stolicę
królestwa Kachetii. Następnie przejedziemy do miasteczka
Kwareli, gdzie zawitamy do najstarszej w Kachetii fabryki wina
Kindzmarauli
Corporation,
zbudowanej
na
terenie
imponującej, kamiennej fortecy z XVI w. (główny budynek
fabryki jest wierną rekonstrukcją dawnego zamku). Odkryjemy
tu tajniki pełnego procesu produkcji wina, od fermentacji po
butelkowanie, które jest wyrabiane dwiema metodami: unikalną
dla Gruzji, tradycyjną metodą w amforach kwewri (UNESCO),
jak i metodą europejską. Poznamy też kilka najpopularniejszych
szczepów winogron i produkowanych z nich win (Saperavi,

Kindzmarauli, Mukuzani). Chętni będą mogli skosztować i kupić
lokalne trunki. Podczas obiadokolacji spróbujemy znów innych
gruzińskich dań w nieodłącznym towarzystwie lokalnego wina.
Przejazd na nocleg do w hotelu w Telawi.

11. dzień (dystans: 100 km) – śniadanie. Z rana odwiedzimy
typowy gruziński bazar w Telawi, po czym pożegnamy się z
Kachetią i wrócimy do Tbilisi. Po drodze zajrzymy w wiosce
Tsinandali
do
pałacu
i
ogrodów
Aleksandra
Czawczawadzego, wybitnego myśliciela, polityka, poety,
zwanego ojcem gruzińskiego romantyzmu (XIX w.). Po
przyjeździe do Tbilisi, jeżeli wystarczy czasu, odwiedzimy
lokalny bazar z rękodziełem artystycznym i antykami, zwany
Suchym Mostem. Wieczorem czeka nas ostatnie spotkanie z
pięknie oświetloną tbiliską starówką, a następnie pożegnalna
obiadokolacja (supra) w stylowej restauracji z tańcami i muzyką
na żywo. Przejazd na nocleg do hotelu.
12. dzień (dystans: 15 km) – śniadanie w formie suchego
prowiantu. Transfer na lotnisko i nocny wylot do Warszawy.

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.

Wardzia. Pojedziemy wzdłuż rzeki Mtkwari na południe Gruzji,
zaledwie 12 km od tureckiej granicy, gdzie góra Eruszeti 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.

Wybrane atrakcje

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

Gruzińska Droga Wojenna to jedna z najbardziej
spektakularnych górskich tras w Gruzji. Wiodąca z Tbilisi do
rosyjskiego miasta Władykaukaz, już w starożytności była
wykorzystywana jako szlak wojskowy, handlowy i podróżniczy.
Wędrowały tędy armie rzymskie, perskie i mongolskie, kupcy,
bryki pocztowe i ludy przemieszczające się między Azją a
Europą. Dawniej tę solidnie ufortyfikowaną arterię zwano Drogą
Darialską (od Wąwozu Darialskiego nieopodal granicy Gruzji i
Rosji), a dzisiejsze miano zyskała w 1861 r. – po szeroko
zakrojonym i kosztującym zawrotną sumę remoncie
nawierzchni, przeprowadzonym z rozkazu cara Aleksandra I,
który zaanektował Królestwo Gruzji. Nazwa Gruzińskiej Drogi

Wojennej jasno daje do zrozumienia, jakim celom służyła od
XVIII w. ta malownicza trasa. Współcześnie jest ona
wykorzystywana jako droga tranzytowa, głównie dla ciężarówek
wiozących towary z Armenii do Rosji. Gruzińska Droga Wojenna
to także nie lada atrakcja turystyczna. Szlakiem, który wije się
zapierającymi dech w piersi serpentynami nad rzeką Terek,
dotrzemy wprost do słynnej cerkwi Cminda Sameba z widokiem
na majestatyczny Kazbek (5054 m n.p.m.), a po drodze
zobaczymy cuda lokalnej przyrody i architektury.

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.

Jaskinia Prometeusza. Niedaleko Kutaisi odwiedzimy jedną z
najpiękniejszych jaskiń świata. Legenda głosi, że do skały
pobliskiej góry przykuto Prometeusza, który wykradł ogień
bogom i podarował go człowiekowi – przypominają o tym
znajdujące się w grocie łańcuchy, kajdany i młot (według innej

wersji mitu tytan miał także mieszkać w tej skalnej jamie).
Ogromnego kompleksu podziemnych skalnych korytarzy,
których długość szacuje się na 15 555 m (trasa turystyczna ma
1420 m) i z którym związany jest bohater słynnego greckiego
mitu o stworzeniu ludzkości, nie można było nazwać inaczej niż
Jaskinią Prometeusza. Maszerując przez skalne tunele oraz
sale Kolchidy, Medei, Prometeusza i Miłości, poznamy mityczne
korzenie i Gruzji, i człowieka. W odkrytej dopiero w 1984 r. jamie
zachwycimy się prawdziwie naturalnym dziełem sztuki: formami
naciekowymi, których zjawiskowe kształty uwydatniają
kolorowe, bajkowe iluminacje świetlne. Kto się wnikliwie przyjrzy
i wykaże fantazją, dostrzeże w tych pięknych stalaktytach,
stalagmitach i stalagnatach coś więcej niż tylko mineralne
osady.

Mccheta to pierwsza stolica Gruzji i perła architektury sakralnej,
w której od wieków bije religijne serce kraju. Miasto jest wpisane
na listę UNESCO, a do jego najważniejszych zabytków należą
trzy bezcenne świątynie: cerkiew Dżwari (VI w.), katedra
Sweticchoweli (XI w.) i klasztor Samtawro (IV–XVI w.).
Sanktuaria te są związane z legendą św. Nino, za której sprawą
Gruzja przyjęła chrześcijaństwo już w 337 r. jako druga po
Armenii, o czym napisano w „Nawróceniu Kartlii”, relikcie
gruzińskiej literatury z VII w. Cerkiew Dżwari, czyli Krzyża,
znajduje się na wzgórzu pod miastem, gdzie według tradycji
chrześcijańskiej św. Nino postawiła pierwszy na ziemiach
gruzińskich
krzyż.
Surowe
wnętrza
świątyni
oraz
rozpościerający się ze wzgórza piękny widok na styk rzek
Mtkwari i Aragwi robią niezapomniane wrażenie! W centrum
Świętego Miasta dumnie wznosi się natomiast najważniejsza w
Gruzji katedra Sweticchoweli. Jest to historyczne miejsce
koronacji i wiecznego spoczynku króla Wachtanga I i władców z
dynastii Bagrationów, a obecnie siedziba władz Gruzińskiego
Prawosławnego Kościoła Apostolskiego. Katedra owiana jest
legendą o Żydzie Eliaszu, który przyniósł do Mcchety chiton
Jezusa Chrystusa. W Sweticchoweli koniecznie trzeba zobaczyć
freski ze scenami z Apokalipsy, prawdopodobnie jedyne na
świecie przedstawienie 12 znaków zodiaku namalowane na
ścianie świątyni, wyciosaną z jednego głazu chrzcielnicę z IV w.,
relikwie św. Andrzeja, odwzorowany 1:1 jerozolimski Grób
Pański oraz starożytne inskrypcje, które dały początek
gruzińskiemu alfabetowi. Nieopodal, w żeńskim klasztorze
Samtawro, znajdują się z kolei nagrobki św. Gabriela, zwanego
gruzińskim ojcem Pio, a także króla Miriana i królowej Nany,
którzy w IV w. przyjęli chrześcijaństwo w imieniu całego narodu.
Mccheta, jedno z najstarszych miast Gruzji, dziś pełne
brukowanych uliczek, nastrojowych knajpek i stoisk z
pamiątkami, kryje się jeszcze wiele historycznych ciekawostek:

ruiny twierdzy Armazisciche (pałacu królewskiego), mosty z
czasów rzymskich i inne warte odkrycia skarby przeszłości.

Informacje dodatkowe
Impreza: Gruzja Baśniowy Kraj 12 dni, wycieczka objazdowa.
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.

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.

W cenie:
− bilety lotnicze na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa (PLL LOT),
− bagaż rejestrowany do 23 kg i podręczny do 8 kg/osoba,
− transfery lotnisko – hotel – trasa wycieczki (klimatyzowany bus z WiFi i radiem),
− transfery samochodami terenowymi do wybranych atrakcji,
− noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami),
− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu,
− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni
gruzińskiej i winem),
− supra – gruzińska biesiada z tamadą, toastami, winem i lokalnymi
smakołykami,
− degustacja lokalnych trunków i wyrobów,
− pokaz folklorystyczny gruzińskich tańców i muzyki na żywo,
− plażowanie w Batumi nad Morzem Czarnym,
− wejścia biletowane do zwiedzanych atrakcji,
− ciekawostki etnograficzne, historyczne i przyrodnicze,
− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika i właściciela Tamada
Tour,
− zwiedzanie w kameralnych grupach,
− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż,
− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Cena nie obejmuje:
− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku,
− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.),
− lunchy, przekąsek, posiłków oraz napojów alkoholowych i
bezalkoholowych nieujętych w programie wycieczki,
− biletowanych atrakcji fakultatywnych,
− zwyczajowych napiwków,
− opcjonalnych opłat za fotografowanie/filmowanie w zwiedzanych
obiektach,
− kosztów pamiątek i wydatków osobistych,
− innych usług nieujętych w programie wycieczki.
© 2022 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

