
 
 

 

 

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). Wylot do Gruzji o 22.40 (czas lotu: 3 h 45 m). 

 

 
 

2. dzień (dystans: 200 km) – poranny przylot do Tbilisi. 

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 terenówkami do dzikiej Tuszetii, trudno 

dostępnej krainy historycznej na wschodzie Gruzji, gdzie 

docierają tylko żądni wrażeń śmiałkowie i prawdziwi odkrywcy. 

Pokonanie wysokogórskiej trasy 72 km do wsi Omalo zajmie ok. 

3,5 godz. Przeprawimy się przez przełęcz Abano (2926 m 

n.p.m.), łańcuch górski Pirikita, wąskie serpentyny żwirowych 

dróg na zboczach gór i rzeczne mosty. Czekają nas genialne 

widoki i spora dawka adrenaliny! 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 charakterystycznymi dla regionu Tuszetii 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 Andakistskali. Na twierdzę Mutso składają się 

4 wieże strażnicze, 30 średniowiecznych domów warownych i 

kilkanaście innych obiektów. Legenda głosi, że w górach wokół 

fortecy ukryto skarb złożony z kosztowności ofiarowanych jako 

wotum świętej ikonie z Broliskalo.  

 

 
 

 
 

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. Zaczniemy od wizyty w cerkwi Cminda 

Sameba (Świętej Trójcy, XX w.; największa cerkiew Kaukazu na 

10 tys. wiernych). Następnie wjedziemy kolejką gondolową na 

wzgórze Sololaki z potężną twierdzą Narikala (VI–VIII w.), 

pomnikiem Kartlis Deda (Matki Gruzji, XX w.) i piękną 

panoramą miasta. Spacerem wzdłuż murów fortecy dotrzemy do 

najstarszej, 1500-letniej dzielnicy Abanotubani, gdzie 

odkryjemy siarkowy wodospad Leghvtakhevi, kolorowe domy 

na skałach i słynne łaźnie siarkowe, w tym najbardziej znaną 

orientalną łaźnię Orbeliani (XIX w.). Lunch. Podczas dalszej 

wędrówki urokliwą starówką Tbilisi zobaczymy rzeźbę tamady, 

cerkwie Sioni (XI–XII w.) i Anczischati (V–VI w.) oraz krzywą 

wieżę zegarową przy teatrze lalek Rezo Gabriadze. Dalej 

przejdziemy przez futurystyczny most Pokoju nad rzeką 

Mtkwari, po czym wrócimy do hotelu na krótki relaks. Wieczorem 

przejazd reprezentacyjną aleją Rustawelego z licznymi 

zabytkami do lokalnej restauracji na suprę – tradycyjną 

gruzińską biesiadę z pysznym jedzeniem, wybornym winem z 

kwewri, magią poetyckich toastów tamady, ludowych tańców i 

muzyki na żywo. Powrót do hotelu na nocleg. 

 

9. dzień – śniadanie (suchy prowiant). O godz. 2.00 w nocy 

transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Tuszetia to kraina historyczna w regionie Kachetii na wschodzie 

Gruzji i jeden z najtrudniej dostępnych, dzikich obszarów 

Kaukazu. Prowadzi tu tylko jedna droga – przepustka do 

zupełnie innego świata dla wszystkich poszukiwaczy przygód i 

adrenaliny! Pokonanie 72 km ryzykownej trasy do tuszeckiej wsi 

Omalo zajmuje aż 3,5 godz., a szlak wijący się po górskich 

zboczach częściowo szutrowymi serpentynami – przez przełęcz 

Abano (2926 m n.p.m.), łańcuch górski Pirikita (oddziela 

największe w regionie doliny Pirikiti i Gometsari Alazani), 

drewniane mosty nad rzekami i zielone wąwozy z pięknymi 

wodospadami – dostarcza mnóstwa emocji, niezapomnianych 

wrażeń i genialnych widoków! Odkrywać Tuszetię można tylko 

w sezonie letnim, bo przez pozostałe nawet 10 miesięcy w roku 

bywa ona całkowicie odcięta od świata. Tuszeci i Bacbowie, 

rdzenni mieszkańcy Tuszetii, wiodą życie żmudne, lecz proste, 

spokojne, zgodne z naturą i starożytnymi tradycjami 

kulturowymi. Są znakomitymi pasterzami, słyną z pięknego 

rękodzieła, wybornych serów i regionalnego piwa Aludi. 

Rozmawiając z nimi, z łatwością zrozumiemy, dlaczego tak 

kochają swoje zaklęte w czasie wioski warowne Dartlo i Omalo 

oraz przeplataną stadkami owiec, krów i koni zieloną pustkę 

monumentalnych szczytów – kaukaski raj na krańcu 

gruzińskiego uniwersum. 

 

 
 

 
 

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. 

 

 
 

Tbilisi to miasto magiczne. Bajecznie piękna stolica Gruzji 

tworzy orientalny kalejdoskop feerycznych wrażeń, których nie 

sposób doświadczyć nigdzie indziej i z niczym porównać. 

Według legendy Tbilisi założył w IV w. król Wachtang I 

Gorgasali, oczarowany wstęgą Kaukazu z gorącymi źródłami 

siarkowymi. Od nich pochodzi nazwa miasta (tbili znaczy po 

gruzińsku „ciepły” – Tbilisi to dosłownie „ciepłe źródła”, a jednym 

słowem: „Cieplice”) i to również one dały początek najstarszej, 

1500-letniej Abanotubani, czyli Dzielnicy Łaźni. Dotrzeć tu 

warto, zaczynając od eskapady kolejką gondolową ponad 

dachami starówki na szczyt wzgórza Sololaki z potężną twierdzą 

Narikala (VI–VIII w.), pomnikiem Kartlis Deda (Matki Gruzji, XX 

w.) i wspaniałą panoramą miasta, którego symbolami są także 

futurystyczny most Pokoju nad rzeką Mtkwari i Cminda Sameba 

– największa cerkiew Kaukazu (XX w.). Szlak wzdłuż murów 

fortecy, z widokiem na cerkiew Metechi (XIII w.) na drugim 

brzegu rzeki, wiedzie wprost do historycznej dzielnicy 

Abanotubani. Kryje one słynne łaźnie siarkowe (ikoną jest XIX-

wieczna łaźnia Orbeliani z mozaikowym frontonem w perskim 

stylu), wodospad Leghvtakhevi, kolorowe domy na skałach i 

urokliwe ulice, których perełkami są rzeźba tamady, cerkwie 

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

przy teatrze lalek Rezo Gabriadze, liczne muzea, knajpki, wine 

bary. Nieopodal rozciąga się reprezentacyjna aleja 

Rustawelego, a na niej – Gruzińskie Muzeum Narodowe, 

pomnik św. Jerzego na placu Wolności, dawny ratusz, gmach 

parlamentu (w 2003 r. rozegrała się tu rewolucja róż), opera, 

dawny pałac gubernatora Kaukazu, cerkiew Kaszweti (XIX w.), 

teatr, filharmonia, modne butiki. Na mapie gruzińskiej stolicy 

kuszą też pchli targ Suchy Most, hipsterska Fabrika i inne 

atrakcje Tbilisi, spowitego baśniową aurą i lśniącego w górskiej 

dolinie niczym płynne złoto. 

 

 
 

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. 

 

 
 

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!”. 

 

 
 

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. 

 

Informacje organizacyjne 

Impreza: Tuszetia i Chewsuretia 9 dni, wycieczka trekkingowa. 

 

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

 

W cenie: 

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

klimatyzacja, Wi-Fi, radio), 

− terenówki 4×4 na jeep tour, 

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

agroturystykach i namiotach na trasie trekkingu,  

− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu, 

− wyżywienie (śniadania, obiadokolacje),  

− trekking w Tuszetii i Chewsuretii z atrakcjami przyrodniczymi i 

kulturowymi, 

− konny transport części bagaży podczas trekkingu, 

− supra – gruzińska biesiada z tamadą, toastami, winem i lokalnymi 

smakołykami, 

− degustacja gruzińskiego wina,  

− wejścia biletowane do atrakcji, 

− pokaz folklorystyczny gruzińskich tańców i muzyki na żywo, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− opieka przewodnika górskiego, 

− zwiedzanie w kameralnej grupie,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Nieujęte w cenie:  

− bilety lotnicze na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa (PLL LOT), 

− usługi bagażowe w hotelach i na lotniskach, 

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

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

− lunche, przekąski, napoje alkoholowe i bezalkoholowe nieujęte w 

programie wycieczki, 

− biletowane atrakcje fakultatywne, 

− zwyczajowe napiwki, 

− koszty zakupów, 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 

cywilnego, ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od czynników niezależnych od 

Organizatora oraz jest objęty ochroną prawa autorskiego (nie wyrażamy zgody na kopiowanie). 

Prawo do błędów w druku zastrzeżone; www.tamadatour.pl. 


