
 
 

 

 

Tuszetia i Chewsuretia 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 – PRZEŁĘCZ ABANO – OMALO – PARSMA – KVAKHIDI – 

PRZEŁĘCZ ATSUNTA – GRZBIET KHIDOTANI – MUTSO – SZATILI 

– PRZEŁĘCZ DATVIS JVARI – TBILISI 

 

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

O 20.00 spotkanie z przedstawicielem Tamada Tour w hali 

odlotów (strefa D, stanowiska PLL LOT). Odprawa paszportowo-

bagażowa. O 22.40. wylot do Gruzji. Lot trwa ok. 3.45 godz. 

 

 
 

2. dzień (dystans: 200 km) – przylot do Tbilisi (ok. godz. 4.05 

czasu gruzińskiego), spotkanie z pilotem Tamada Tour. Transfer 

z lotniska do centrum miasta. Śniadanie w restauracji i zakupy 

przed trekkingiem. Przejazd do regionu Kachetii, skąd 

rozpoczniemy emocjonującą wyprawę przez przełęcz Abano 

(2926 m n.p.m.) do wioski Omalo w Tuszetii (pokonanie 

dystansu 72 km zajmie ok. 3,5 godz.). Przemierzymy jeden z 

najbardziej spektakularnych szlaków Tuszetii, wiodący wzdłuż 

rzeki Pirikita-Alazani, przez łańcuch górski Pirikita, który 

oddziela największe w regionie doliny Pirikiti i Gometsari 

Alazani. Przyjazd do Omalo, zakwaterowanie w agroturystyce. 

Powitalna obiadokolacja w gruzińskim stylu. Nocleg.  

 

 
 

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

Kaukaska przygoda na krańcu gruzińskiego raju – czas start! 

Zanim ruszymy w drogę, przyjrzymy się zjawiskowej wsi Omalo 

z kamiennymi domami i średniowieczną twierdzą Keselo na 

wzgórzu.  

 

 
 

Następnie pojedziemy terenówką kilka kilometrów za Omalo, 

gdzie rozpoczniemy trekking do wsi Parsma. Obiadokolacja i 

nocleg w agroturystyce w Parsmie. 

 

 
 

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

Trekking wzdłuż potoku Kvakhidistskali z Parsmy na polanę 

Kvakhidi (2600 m n.p.m.). Na względnie łatwym i malowniczym 

szlaku będziemy mijać ruiny kamiennych fortec i opuszczonych 



 
 

 

wiosek. Po drodze uzupełnimy podstawowe zapasy żywności. 

Tego dnia nie będziemy się forsować, aby nabrać sił na 

jutrzejsze przejście przez przełęcz Atsunta. Odpoczynek, 

kolacja i nocleg w namiotach nad rzeką w obozowisku Kvakhidi. 

 

 
 

 
 

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

wzdłuż potoku Kvakhidistskali i przeprawa przez przełęcz 

Atsunta (3431 m n.p.m.), najwyższy punkt na granicy rejonów 

Tuszetii i Chewsuretii. Kamienistym szlakiem przejdziemy 

następnie przez grzbiet Khidotani (ok. 2800 m n.p.m.). Po dość 

wymagającym marszu, ze znacznymi przewyższeniami terenu i 

odczuwalnym spadkiem temperatury na przełęczy, zatrzymamy 

się na polu kempingowym, skąd ładnie widać Tebulos (4493 m 

n.p.m.), najwyższy szczyt Wschodniego Kaukazu, leżący na 

granicy Gruzji i Czeczenii. Kolacja i nocleg w namiotach. 

 

 
 

6. dzień (dystans: 19 km) – śniadanie w obozowisku. Trekking 

do Szatili. Po drodze zwiedzimy piękną fortecę Mutso, 

wybudowaną na skalistym wzgórzu (1880 m n.p.m.) Krótkie 

(20 min), ale strome wejście do twierdzy zostanie nagrodzone 

kapitalną panoramą okolicznych zielonych, urwistych szczytów i 

wąwozu rzeki.  

 

 
 

Dalszy trekking do Szatili, owianej legendami średniowiecznej 

twierdzy złożonej z 60 wież. Jeżeli zabraknie nam sił, z Mutso 

do Szatili możemy pojechać samochodami. Obiadokolacja i 

nocleg w agroturystyce w Szatili. 

 

 
 

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

Przejazd przez malowniczą przełęcz Datvis Jvari (2676 m 

n.p.m.) do Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Dla 

chętnych możliwość wizyty w słynnych tbiliskich łaźniach 

siarkowych. Obiadokolacja w restauracji z muzyką i pokazem 

tańców na żywo. Powrót do hotelu na nocleg.  

 

 
 

8. dzień (dystans: 20 km) – po śniadaniu całodniowe 

zwiedzanie Tbilisi, 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. 

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.).  

 

 
 

Czas wolny na lunch w rejonie kawiarni i restauracji. Podczas 

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 i krótki odpoczynek przed atrakcjami wieczoru. 

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. Na obiadokolację zajrzymy do stylowej 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. 

9. dzień – śniadanie w formie suchego prowiantu. Transfer na 

lotnisko i wylot do Polski.  

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Tuszetia. Wskoczymy w terenówki, by dotrzeć do Omalo, gdzie 

rozpoczyna się nasza przygoda z oszałamiającą Tuszetią. 

Przemierzymy 80 km spektakularnego górskiego szlaku przez 

przełęcz Abano na wysokości 2926 m n.p.m. i łańcuch górski 

Pirikita, oddzielający największe w regionie, malownicze doliny 

Pirikiti i Gometsari Alazani. Pokonamy drewniane mosty nad 

rzekami, wąskie serpentyny żwirowych dróg na zboczach gór i 

kamieniste dukty zielonych wąwozów, przez które przetaczają 

się wody pobliskich wodospadów. Idąc przez zieloną pustkę, tu 

i ówdzie przeplataną stadkami owiec, basztami mieszkalno-

obronnymi, kapliczkami i kamiennymi kopcami, doświadczymy 

piękna dzikiej przyrody i nie raz zaniemówimy na widok 

zaklętych w czasie wioseczek, skrytych pośród 

monumentalnych gruzińskich gór. Dotrzemy na kraniec świata, 

gdzie odkryjemy pierwotny początek kaukaskiego raju na ziemi. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Chewsuretia. Wejdziemy w głąb krainy malowniczych jarów i 

strzelistych gór. W Chewsuretii, której nazwa pochodzi od 

gruzińskiego słowa chewi (wąwóz), udamy się na 

niezapomniany trekking zielonym szlakiem pierwotnej natury. 

Zaliczymy noc w namiotach z pięknym widokiem na górę Tebulo, 

a wraz ze wschodem słońca przejrzymy się w tafli świętych 

źródeł, zewsząd otoczonych dziką przyrodą. Przemaszerujemy 

przez górskie grzbiety, których zbocza porasta gęsta roślinność, 

a szczyty skuwa lód. Pokonamy przepastne doliny, gdzie 

natkniemy się na wstęgi bystrych potoków, perełki ludowej 

architektury i miejscowych pasterzy. Z nurtem przygody 

dotrzemy nad rzekę Argun, do legendarnej i doskonale 

zachowanej osady warownej Szatili, słynącej z 60 wież. 

Zdobędziemy sterczące na skałach wiekowe twierdze, a w 

okolicy ruszymy na podbój zjawiskowej fortecy Mutso, która 

nagrodzi nas urokliwą panoramą stromych zielonych gór i 

wąwozu rzeki. Prześpimy się i zjemy lokalne potrawy w 

miejscowym gospodarstwie agroturystycznym, by pełni nowych 

sił wskoczyć do aut, którymi przemierzymy oszałamiającą 

przełęcz Datvis Jvari. 

 

 
 

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: Tuszetia i Chewsuretia 9 dni, wycieczka trekkingowa. 

 

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. 

 

W cenie: 

− transfery lotnisko – miejsca noclegów – trasa wycieczki (bus – 

klimatyzacja, Wi-Fi, radio), 

− noclegi w hotelu 3* w Tbilisi (pokoje 2-os. z łazienkami) oraz w 

agroturystykach i namiotach na trasie trekkingu,  

− wyżywienie (śniadania i obiadokolacje),  

− supra – tradycyjna gruzińska biesiada z winem, tamadą, tańcami i 

muzyką na żywo, 

− trekking w Tuszetii i Chewsuretii z atrakcjami przyrodniczymi i 

kulturowymi, 

− opłata za konny transport części bagaży podczas trekkingu, 

− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych atrakcji zgodnie z 

programem, 

− opieka przewodnika górskiego, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika i właściciela Tamada 

Tour, 

− zwiedzanie w kameralnej grupie,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Cena nie obejmuje: 

− biletów lotniczych na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa (PLL 

LOT), 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

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

hotelach do 200 USD/os.; pokoje 1-os. dostępne wyłącznie w 

wybranych obiektach noclegowych na trasie), 

− posiłków, przekąsek oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

nieujętych w programie wycieczki, 

− zwyczajowych napiwków, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− 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. Program 

ma charakter ramowy i w zależności od czynników, takich jak aktualne rozkłady 

lotów czy przejezdność dróg, może ulec modyfikacji. www.tamadatour.pl 

 

 


