
 

Rajd konny w Tuszetii, 

11 dni 

Organizator: LLC TAMADA TOUR,  Chikobava str. 

#33/Adjametis str. #2, Chugureti district, 0102 Tbilisi, Gruzja.  

Tel. +48 792 004 069, tel. +995 558 107 555, e-mail: 

biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl  

11 dni 

Informacje dodatkowe  

Impreza: Rajd konny w Tuszetii, 11 dni 

Cena obejmuje - przejazdy prywatnym, klimatyzowanym 

samochodem, opłaty drogowe, paliwo, wyżywienie: śniadanie i 

kolacje w postaci suchego prowiantu na trasie, opiekę 

przewodnika, noclegi, konia z pełnym ekwipunkiem, 

ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagażu, składkę na Turystyczny 

Fundusz Gwarancyjny.  

Cena nie obejmuje - biletu lotniczego, wydatków własnych, 

ubezpieczenia, dodatkowych posiłków w ciągu dnia.  

Dla kogo? 

Poziom trasy jest średni, na grzbiecie kaukaskiego konia staje 

się dużo łatwiejszy. Należy zaznaczyć, że świadomość 

poruszania się tych koni w trudnym terenie można porównać do 

ludzi uprawiających wspinaczkę skałkową. Można je obdarzyć 

zaufaniem, zanurzyć ręce w grzywie i spokojnie podziwiać 

otaczającą naturę. Tempo pokonywania trasy oczywiście 

dostosowujemy do umiejętności uczestników oraz do 

panujących warunków. Całość trasy pokonujemy głównie 

stępem, w miejscach pozwalających na galopy w razie potrzeby 

dzielimy się na grupy pod względem zaawansowania i chęci do 

szaleństw. 

Co ze sobą zabrać? 

długie, wygodne spodnie, najlepiej bez grubych szwów, wysokie 

buty na płaskiej podeszwie, śpiwór, karimatę, lampkę czołową, 

kurtkę przeciwdeszczową, środek przeciw komarom, ciepłe, 

najlepiej termoaktywne ciuchy.  

Program 

1. dzień - Zebranie grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie, 

spotkanie o godz. 20.00 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 około  

2. dzień – o godz. 4:05 czasu gruzińskiego przylot do Tbilisi, 

powitanie przez pilota Tamada Tour, transport z lotniska do 

hotelu, odpoczynek. Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie zabytków 

przepięknej stolicy Gruzji. Zawitamy do potężnej twierdzy 

Narikala (VI-VIII w.), pamiętającej rządy arabskich emirów, 

cerkwi Sioni (XI-XII w.), tbiliskich łaźni siarkowych w najstarszej 

bo 1500-letniej dzielnicy Abanotubani, w tym najbardziej znanej 

Łaźni Orbeliani (XIX w.). Wjeżdżamy kolejką gondolową i 

podziwiając panoramę miasta podchodzimy do stóp pomnika 

Kartlis Deda - Matki Gruzji (XX w.). Degustacja wina w Gvino 

Underground. Czas wolny. Następnie spacer główną arterią 

Tbilisi - Aleją Rustaveli. Obiadokolacja w restauracji 

Mravaljamieri z pokazem tańców i muzyką na żywo. Powrót do 

hotelu. Nocleg w Tbilisi. 

3. dzień - śniadanie, wyruszamy z Tbilisi przez Kachetię do 

Omalo w Tuszetii. Trasa wiedzie przez Kaukaz i Przełęcz Abano 

(2836 m.n.p.m.). Jest to trasa wymagająca, ale także najbardziej 

malowniczych dróg świata. Późnym popołudniem docieramy do 

celu. Kolacja i nocleg w agroturystyce w Omalo, 

 

4. dzień - śniadanie w agroturystyce, zapoznanie się z końmi, 

zapakowanie bagaży, (tu pozbywamy się telefonów, dalej nie ma 

zasięgu). Wyruszamy i kierujemy się na północny zachód.  

Około 14km szlak prowadzi do miejscowości Dochu, 

pokonujemy go w około 3-4 godziny. Po dotarciu na miejsce 

rozbijamy namioty, rozpalamy ognisko, szykujemy kolację. 
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5. dzień - śniadanie, zwinięcie obozu, zapakowanie bagaży na 

konie. Ruszamy na szlak w kierunku miejscowości Jvarsobeli. 

Początkowo poruszamy się szlakiem, następnie wchodzimy na 

bezdroża, gdzie konie chętnie korzystają ze ścieżek 

wydeptanych przez pasterzy. Ten odcinek pokonujemy w 

niecałe 4h. Jest to idealne miejsce na ucztę przy ognisku, bądź 

też przy gorszych warunkach pogodowych u gospodarza.  

Zregenerujemy siły przy prawdziwie gruzińskiej uczcie. Tu 

możemy podładować aparaty fotograficzne. 

 

6. dzień - Śniadanie, zwinięcie obozu, zapakowanie bagaży na 

konie. Kierujemy się w kierunku przełęczy,  najwyższego punktu 

na trasie - prawie 3000m.n.p.m. Zajmie nam to około 6 godzin. 

Trudy wspinaczki wynagrodzą nam piękne widoki. Docieramy do 

Girevi, które znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granicy z 

Czeczenią. Rozbijmy obóz i odpoczywamy przy cieple ogniska. 

 

7. dzień – śniadanie, zwijamy obóz, pakujemy bagaże na konie, 

droga do Dartlo jest szeroka i ubita, wiedzie wzdłuż rzeki. Po 

drodze co chwile napotykamy wysokie kamienne wieże z których 

ten region słynie. Schodzimy na jakiś czas z koni, żeby 

skorzystać z możliwości przyjrzenia się zabytkom z bliska. Po 

około 3,5 godzinach docieramy na miejsce. Rozbijamy obóz, 

szykujemy kolację przy ognisku, lub jeżeli zabraknie nam sił na 

samodzielne gotowanie możemy udać się na obfitą kolację do 

miejscowego gospodarza. 

8 dzień - jest to dzień opcjonalny, z Dartlo można udać się 

prosto do Omalo. Śniadanie. Zwijamy obóz i udajemy się na 

szlak w kierunku Shenako małej wioski z malowniczą zabytkową 

cerkwią. Pokonujemy grzbiet górski, droga jest dość 

wymagająca ale bardzo malownicza. Po południu docieramy do 

ruin starego Diklo. Po drugiej stronie doliny rozciąga się już 

Dagestan.  Trasa zajmuje nam około 5 godzin. Rozbijamy obóz, 

szykujemy kolację przy ognisku. 

9 dzień – śniadanie, zwiniecie obozu, zapakowanie bagaży na 

konie. Kierujemy się z powrotem do Omalo. Droga jest szeroka, 

komfortowa. Po drodze możliwy odpoczynek w lokalnym pubie 

Bałałajka. Nocleg i pożegnalna kolacja w agroturystyce w 

Omalo, 

10 dzień – Przejazd do Tbilisi. Obiadokolacja w restauracji w 

Tbilisi. Dla chętnych kąpiel w tbiliskich łaźniach. Nocleg w hotelu.  

 

11 dzień – Przygotowanie do powrotu do Polski, śniadanie w 

formie suchego prowiantu, godz. 2.00 w nocy wyjazd na lotnisko, 

godz. 4:50 wylot do Warszawy, godz. 6.35 czasu polskiego - 

lądowanie na Okęciu. Dziękujemy za udział w naszej 

wycieczce i zapraszamy ponownie! 

Program rozpisano w oparciu o przeloty PLL LOT na trasie 

Warszawa-Tbilisi-Warszawa. Przed kupieniem biletów Wizz-

Airem do Kutaisi lub Ukraine Airlines na trasie Warszawa-Kijów-

Tbilisi-Kijów-Warszawa skontaktuj się z nami w kwestii transferu 

na miejsce rozpoczęcia programu i ewentualnych dodatkowych 

świadczeń.  

TAMADA TOUR 2018 

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. 

 


