
 
 

 

 

Gruzja po sezonie 8 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 – 8 dni 
 

TBILISI – GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA (ANANURI – GUDAURI 

– STEPANCMINDA) – TBILISI – MCCHETA – UPLISCICHE – GORI – 

TBILISI – DAWIT GAREDŻA – UDABNO – BODBE – SIGHNAGHI – 

TELAWI – ALAWERDI – GREMI – NAPAREULI – KWARELI – 

TELAWI – TSINANDALI – SAGAREDŻO – 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). 

Nocny lot do Gruzji (czas lotu: 3 h 45 min). 

 

 
 

2. dzień (dystans: 20 km) – poranny przylot do Tbilisi, 

spotkanie z pilotem Tamada Tour, transfer z lotniska do hotelu, 

odpoczynek, śniadanie. Całodniowe zwiedzanie stolicy Gruzji 

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. 

 

 
 

3. dzień (dystans: 306 km) – po śniadaniu całodniowa 

eskapada Gruzińską Drogą Wojenną, jedną z najbardziej 

spektakularnych górskich tras w Gruzji. Na starożytnym szlaku 

zwiedzimy twierdzę Ananuri (XVI–XVII w.), zatrzymamy się w 

punkcie widokowym nad pięknym rezerwuarem Zhinvali i 

zobaczymy trawertynowe źródło pod Almasiani. Lunch na 

trasie. Kaukaskimi serpentynami dotrzemy następnie do 

Stepancmindy – tu przesiądziemy się do lokalnych aut 4×4, by 

krętą, stromą drogą wjechać do położonej 2170 m n.p.m. cerkwi 

Cminda Sameba (Świętej Trójcy Gergeti, 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. W drodze powrotnej 

zatrzymamy się w Gudauri. Na skraju wzniesienia z 

niesamowitą panoramą doliny obejrzymy modernistyczny 

pomnik, przedstawiający byłe republiki radzieckie, gruzińską 

królową Tamar i fragment narodowego poematu Shoty 

Rustawelego „Rycerz w tygrysiej skórze”. Obiadokolacja na 

trasie. Nocleg w hotelu w Tbilisi. 



 
 

 

 
 

4. dzień (dystans: 230 km) – po śniadaniu pojedziemy do 

Mcchety, pierwszej stolicy Gruzji i perły architektury sakralnej 

(UNESCO). Stromą szosą dotrzemy do cerkwi Dżwari (VI–VII 

w.), gdzie za sprawą św. Nino stanął pierwszy na ziemiach 

gruzińskich krzyż. Ze wzgórza ujrzymy panoramę miasta i styku 

głównych rzek Gruzji – Mtkwari i Aragwi. W centrum Mcchety 

zwiedzimy Sweticchoweli (XI w.), najważniejszą gruzińską 

katedrę z grobami królów z dynastii Bagrationi i cennymi 

sakraliami. Czas wolny na lunch 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 (bilet wstępu ok. 10 GEL). Powrót do Tbilisi. Dla 

chętnych relaks w łaźni siarkowej w centrum miasta. Czas 

wolny. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

5. dzień (dystans: 280 km) – po śniadaniu rozpoczniemy 

eksplorację Kachetii, największego regionu winiarskiego Gruzji. 

Kachetia jest też największa powierzchniowo, historycznie była 

królestwem zawsze najbogatszym i obfitującym we wspaniałe 

budowle, a przy tym pozostaje niezwykle zróżnicowana 

przyrodniczo i kulturowo: od usianych sadami winogronowymi 

nizin w dolinie rzeki Alazani przez stepy po wysokie, zalesione 

góry, lokalnie zamieszkane przez różniące się tradycjami 

kaukaskie grupy etniczne.  

 
 

 
 

Rano pojedziemy na zjawiskową półpustynię Dawit Garedża, 

gdzie tuż przy granicy z Azerbejdżanem zwiedzimy imponujący, 

częściowo wykuty w skałach monastyr Dawit Garedża (VI–XII 

w.). Szutrowymi wertepami półpustyni dotrzemy do Udabno, 

wioski duchów, która porusza widokami i ludzkimi historiami.  

 

 
 

Po lunchu przejazd 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. Pospacerujemy po 

mieście, oglądając orientalne kamienice i liczne rzeźby, a jeżeli 

wystarczy czasu chętni będą mogli zwiedzić lokalne muzeum z 

bogatymi zbiorami etnograficznymi, archeologicznymi i kolekcją 

malarstwa słynnego gruzińskiego prymitywisty Niko 

Pirosmanaszwilego (bilet wstępu ok. 20 GEL). Supra w stylowej 

restauracji. Przejazd do Telawi, stolicy regionu, na nocleg. 



 
 

 

 
 

6. dzień (dystans: 155 km) – po śniadaniu wyjazd na 

zwiedzanie winnic oraz pereł architektury świeckiej i sakralnej 

Kachetii. Zobaczymy monastyr Alawerdi (XI w.) – jest to drugi 

najwyższy budynek kościelny w Gruzji (55 m) i jedna z czterech 

Wielkich Katedr gruzińskiego prawosławia. Mnisi prowadzą 

piwniczkę winną Alaverdi Marani, której historia sięga VIII–X w., 

a w przyklasztornym sadzie uprawiają 102 odmiany winogron. 

Nieopodal odwiedzimy muzeum i cerkiew św. Archaniołów w 

twierdzy Gremi (XV w.), dawnej stolicy Królestwa Kachetii i 

jednym z najważniejszych zabytków architektury gruzińskiej. 

 

 
 

 
 

Następnie zwiedzimy winnicę Twins Wine Cellar z unikalnym 

w skali światowej Muzeum Wina i Kwewri. W winnicy, którą 

prowadzą bracia bliźniacy Gia i Gela Gamtkitsulaszwili, 

zobaczymy zabytkowe sprzęty i replikę gigantycznego kwewri 

(oryginał glinianej amfory do wyrobu wina znajduje się w 

muzeum w Tbilisi). Dokładnie poznamy tu też proces wyrobu 

wina gruzińską metodą, okraszony fascynującymi anegdotami o 

historii i współczesności winiarskiego dziedzictwa. Po 

zwiedzaniu pora na degustację trzech lokalnych rodzajów wina 

i relaks wśród zieleni przed dalszą podróżą. Naszym kolejnym 

celem będzie winiarskie miasteczko Kwareli. Najpierw zajrzymy 

do wytwórni wina Khareba, która przejęła od państwa 14 

kilometrów powojskowych tuneli i urządziła w nich stylowe 

marani. W Khareba skosztujemy światowej sławy organiczne 

wina z gruzińskim chlebem, serem i oliwą. Następnie czeka nas 

zwiedzanie z degustacją w fabryce wina Kindzmarauli 

Corporation – najstarszej winnicy w Kachetii, 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, poznamy najpopularniejsze 

szczepy winogron (m.in. saperavi, kindzmarauli, mukuzani) i 

skosztujemy wina produkowane dwiema metodami: gruzińską 

(w kwewri) i europejską, co pozwoli wychwycić znaczące różnice 

w nutach smakowych i zapachowych obu trunków. Chętni będą 

mogli kupić lokalne wina w butiku wytwórni. Po winnej 

przygodzie zasiądziemy do stołu – będą smakowite warsztaty 

kulinarne i pyszna supra w nieodłącznym towarzystwie 

gruzińskiego wina. Wieczorem powrót do Telawi na nocleg. 

 

 
 

 
 

7. dzień (dystans: 115 km) – śniadanie. Rankiem zajrzymy w 

Telawi na gruziński bazar z domowej roboty winami, serami, 

lokalnymi warzywami, przyprawami, straganowym „mydłem i 

powidłem”. Następnie zwiedzimy piękny, orientalny pałac 

Aleksandra Czawczawadze w Tsinandali. Otoczona ogrodami 

posiadłość XIX-wiecznego wybitnego myśliciela, polityka i poety, 

zwanego „ojcem gruzińskiego romantyzmu”, kryje muzeum, 

zabytkowe marani i pałacową winiarnię, w której można 

skosztować lokalne wino wyrabiane dwiema metodami: 

europejską i gruzińską. Stąd ruszymy do Tbilisi, zatrzymując się 

po drodze na uroczystą suprę w lokalnej winnicy. Będą nas 

czekać pyszności gruzińskiego stołu, wino z kwewri, toasty 



 
 

 

tamady i magiczna atmosfera gruzińskiej gościnności. Po 

przyjemnościach wieczoru przejazd do Tbilisi na nocleg.  

 

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

transfer na lotnisko i wylot do Warszawy. 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

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. 

 

 
 

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 stć 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!”. 

 

 
 

 
 

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. 

 

 
 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Twierdza Ananuri. Na twierdzę Ananuri z XVI–XVII w. 

natkniemy się na szlaku Gruzińskiej Drogi Wojennej, nad rzeką 



 
 

 

Aragwi i turkusowym rezerwuarem Zhinvali. Niegdyś ten 

kompleks klasztorno-zamkowy należał do książąt Aragwi, którzy 

rządzili pobliskim obszarem od XIII w., ale wystarczyło niecałe 

stulecie, by ród został doszczętnie wybity. Wszystko zaczęło się 

w 1739 r., kiedy armia z rywalizującego o władzę gruzińskiego 

księstwa Ksani, pod dowództwem księcia Szansze, postanowiła 

najechać Aragwi i podpaliła twierdzę. Od tamtego czasu Ananuri 

stało się świadkiem kilkunastu krwawych pogromów ludności, 

którym nie w smak były rządy kolejnych władców. Kamienne 

mury z kilkupiętrowymi bastionami kryją więcej intrygujących 

historii, a także wspaniałe zabytki: mieszkalno-obronne wieże 

połączone murem kurtynowym, werandę, basztę obronną typu 

chewsurskiego z XV w. (kamienna konstrukcja ze schodkowym 

dachem piramidalnym), cerkiew Ducha Świętego i katedrę Matki 

Bożej (Najświętszej Maryi Panny) z grobami książąt Aragwi, 

płaskorzeźbami krzyża gruzińskiego i freskami z XVII–XVIII w., 

wśród których jest malowidło ścienne przedstawiające 

Trzynastu Ojców Syryjskich. Nic dziwnego, że to wspomnienie 

potęgi minionych wieków w 2007 r. zostało kandydatem do listy 

światowego dziedzictwa UNESCO. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Uplisciche Na lewym brzegu Mtkwari, nieopodal Gori, 

rodzinnego miasta Józefa Stalina, natrafimy na fenomen dawnej 

architektury – Uplisciche (UNESCO), czyli starożytne, 

jaskiniowe miasto. Zwiedzimy wydrążone w skałach z 

piaskowca ogromne jaskinie i tunele, a także otoczony siecią 

klifów dziedziniec wewnętrznego miasta (później centrum wioski 

Zena), które były zamieszkane od V w. p.n.e. aż do 

średniowiecza! Oczyma wyobraźni zobaczymy tętniące tu 

niegdyś życie: rolników uprawiających winorośl, żołnierzy 

dbających o jaskiniowe fortyfikacje, rzemieślników 

wyrabiających bogato zdobione naczynia, noże i monety. W 

jednej z najstarszych osad na Kaukazie natkniemy się też na 

zabytki archeologiczne i architektoniczne z epoki brązu i kultury 

Kura-Araz. Obejrzymy również ceglaną bazylikę z IX–X w. – 

wybudowaną ledwie 200 lat przed tym, jak potęga skalnego 

miasta przygasła po inwazji Mongołów.  

 

 
 

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. 

 

 
 

Sighnaghi to najpiękniejsze miasteczko Gruzji. Leży w sercu 

winiarskiego regionu Kachetii, na wzgórzu (790 m n.p.m.) z 

malowniczą panoramą porośniętej winoroślami doliny rzeki 

Alazani i rysujących się w oddali gór Wysokiego Kaukazu. 

Sighnaghi powstało dopiero w XVIII w. (w miejscu 

średniowiecznej wsi Hereti, zwanej potem Kiziki), jako osada 

warowna, której zapożyczona z języka tureckiego nazwa 

oznacza „fort”. Lokalną dumą historyczną są potężne mury 

obronne, wybudowane w 1762 r. z rozkazu króla Herakliusza II 

dla obrony przed Dagestańczykami i innymi wrogimi plemionami 

kaukaskimi. Zachowana część imponującej twierdzy – 

porównywanej do francuskiego Carcassonne – liczy 2,5 km i 23 

wieże warowne (niektóre odrestaurowano na cele mieszkalne). 

Na mury prowadzą brukowane, otulone zielenią uliczki, wzdłuż 

których ciągną się zabytkowe cerkwie św. Jerzego i Szczepana, 

liczne rzeźby, orientalne kamienice, knajpki, stragany z 

pamiątkami, całodobowa sala ślubów (za jej sprawą Sighnaghi 

jest zwane „miastem miłości”) i lokalny oddział muzeum 

narodowego, słynący z bogatych zbiorów etnograficznych i 

archeologicznych, zwłaszcza kolekcji misternych rzeźb sprzed 

5000 lat i obrazów kultowego gruzińskiego prymitywisty Niko 

Pirosmanaszwilego. Niestety, za lukrowanymi fasadami 

Sighnaghi skrywa rozpad architektonicznej tkanki – jest 

wydmuszką na pokaz dla turystów, która zbiera tyle słów 

zachwytu, co utyskiwań na absurdalnie przeprowadzoną 

rewitalizację. Ale co by nie mówić, taką kameralną aurę, zabytki, 

winiarnie, sztukę i rzemiosło można odkryć tylko tutaj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje organizacyjne 

Impreza: Gruzja po sezonie 8 dni, wycieczka objazdowa. 

 

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

 

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 Wi-

Fi i radiem), 

− transfery samochodami terenowymi 4×4 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, 

− wejścia biletowane do atrakcji, 

− zwiedzanie lokalnych winnic z degustacją wina i czaczy, 

− wstęp do łaźni siarkowej w Tbilisi, 

− pokaz folklorystyczny gruzińskich tańców i muzyki na żywo, 

− wizyty na lokalnych bazarach, 

− eksploracje przyrodnicze i kulturowe, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− zwiedzanie w kameralnej grupie,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Nieujęte w cenie:  

− usługi bagażowe w hotelach i na lotniskach, 

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

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

− lunche, przekąski, napoje alkoholowe i bezalkoholowe nieujęte w 

programie wycieczki, 

− biletowane atrakcje fakultatywne (muzea w Sighnaghi i Gori), 

− zwyczajowe napiwki, 

− koszty 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. 


