
 

Rajd konny w 

Waszlowani, 9 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  

9 dni 

Informacje dodatkowe  

Impreza: Rajd konny w Waszlowani, 9 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 (w Waszlowani występują jadowite 

węże!), 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 

Dedoplistskaro, w siedzibie Dyrekcji Parku Narodowego 

dokonujemy rejestracji i uzyskujemy przepustki na wjazd do 

strefy przygranicznej oraz dokonujemy ewentualnych opłat za 
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biwakowanie na terenie Parku. Jedziemy do wioski 

Kasristskali, gdzie czekają na nas konie. Po około 10 km jazdy 

docieramy do Kanionu Pantishara, gdzie pokonujemy kolejne 

5 km. Po drodze mijamy wąwozy ukształtowane 1-2mln lat temu 

kiedy Waszlowani było dnem morskim, co potwierdzają m.in. 

odkryte tam pozostałości fauny morskiej. Jednym z cudów 

Kanionu Pantishari jest "miasto" jaskółek (Delichon urbica), 

zbudowane na jednej ze ścian pośrodku  Kanionu Pantishati. 

Takich kolonii jaskółek nie obserwuje się w żadnym innym 

zakątku Gruzji. Kolacja, nocleg w schronisku turystycznym.  

4. dzień – Śniadanie. Przemieszczamy się w głąb Parku. 

Podczas drogi otacza nas spektakularny krajobraz-kopia 

afrykańskiej sawanny. Mijamy liczne drzewa pistacjowe. 

Pokonujemy konno około 16km. Obiadokolacja, nocleg w 

schronisku turystycznym. 

5. dzień – Śniadanie. Wyruszamy w kierunku Mijniskure. Piknik 

na brzegu rzeki Alazani. Dla chętnych możliwość wędkowania. 

Mijamy około 1000-letnie drzewa pistacjowe i wciąż jesteśmy w 

„afrykańskiej sawannie”. Tego dnia również pokonujemy 16 km. 

Kolacja, nocleg w schronisku turystycznym 

 

6. dzień – Śniadanie. Tego dnia pokonujemy 32 kilometry. Z 

Mijniskure przemieszczamy się w kierunku Pasma Gór 

Czarnych - najwyższych wzniesień w tej okolicy. Kolacja, nocleg 

na campingu. 

 

7. dzień – Śniadanie. Kierujemy się z powrotem w kierunku 

Kasristskali. Pokonujemy 25km. Kolacja i nocleg w Centrum 

Turystycznym w Dedopliskaro. 

 

8 dzień – Przejazd do Tbilisi. Po drodze odwiedzamy 

imponujący zespół klasztorny na półpustyni David Garedji (VI-

XII w.), tuż przy granicy z Azerbejdżanem, z freskami z XI wieku. 

Trekking. Relaks w Oasis Club, prowadzonym przez Polaków 

barze w mieście duchów - Udabno. Obiadokolacja w 

restauracji w Tbilisi. Dla chętnych kąpiel w tbiliskich łaźniach. 

Nocleg w hotelu.  

 

9 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. 

 


