
 

Rajd Konny w Swanetii 9 dni 

Organizator: LLC TAMADA TOUR, Chikobava str. #33/ 

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

Tel.: +48 792 004 069, +995 558 107 555, 

biuro@tamadatour.pl,  www.tamadatour.pl. 

 

Przedstawiciel w Polsce: TAMADA TOUR Sp. z o.o., 

Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. 

Tel.: 792 004 069, biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 

9 dni 

Informacje dodatkowe 

Sezon: Aktualne ceny i terminy na stronie 

www.tamadatour.pl 

Program 

KUTAISI–GÓRNA SWANETIA–MESTIA–ADISZI–IPRARI–

USZGULI–TSVIRMI–MESTIA–KUTAISI 

1. dzień– przylot do Kutaisi z Katowic, Wrocławia, Gdańska, 

Warszawy, Krakowa, Berlina, Londynu.  Powitanie przez pilota-

rezydenta, transfer do hotelu. Czas wolny. Nocleg w hotelu w 

Kutaisi.  

2. dzień: Kutaisi–Górna Swanetia–Mestia – przejazd z portu 

lotniczego Tbilisi do Górnej Swanetii, city tour w Mestii. 

Obiadokolacja. Nocleg w guesthouse’ie.   

 

Mestia leży na wysokości 1400 m n.p.m. i liczy 4500 mieszkańców. 

W miasteczku dostępne są wszystkie niezbędne usługi 

komunikacyjne i publiczne (pogotowie, szpital, policja oraz 

służby ratownicze). 

 

2. dzień: Mestia–Adiszi – śniadanie, rozpoczęcie wycieczki 

konnej z Mestii przez społeczność Mulakhi (czas: 6–7 godzin) 

w kierunku wioski Adiszi. Adiszi jest położone na wysokości 

2000 m n.p.m. Jej ludność stanowi 8 rodzin. Dystans, jaki 

pokonamy, wynosi 22 km. Po drodze podziwiać będziemy górę 

Tetnuldi i malowniczą wioskę Lakhiri. Następnie zrobimy sobie 

przerwę i zjemy lunch. Gdy dotrzemy do pensjonatu w Adiszi, 

wybierzemy się do pełnej pięknych fresków cerkwi świętego 

Jerzego. Później będziemy mieli czas na odpoczynek i 

obiadokolację. 

 

3. dzień: Adiszi–Iprari – śniadanie, kontynuacja wycieczki 

konnej z Adiszi w kierunku wioski Iprari przez przełęcz Chkhutnieri 

na wysokości 2722 m (czas: 6 godzin). 

 

Iprari znajduje się na wysokości 1900 m n.p.m. i mieszkają tam 

4 rodziny. Dystans, jaki pokonamy, to 17 km. Po drodze podziwiać 

będziemy góry Tetnuldi, Katini, Gestola, a także lodowce Adiszi 

i Khalde. W przełęczy Chkhutnieri zrobimy sobie przerwę i zjemy 
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lunch. Po trasie zobaczymy także piękny wodospad położony 

niedaleko jednej z najstarszych wiosek – Khalde. Po przybyciu 

do pensjonatu w Iprari zwiedzimy Cerkiew Świętych Archaniołów. 

Czas na odpoczynek i obiadokolację. 

 

4. dzień: Iprari–Uszguli – śniadanie, kontynuacja wycieczki konnej 

z Iprari w kierunku wioski Uszguli (czas: 7 godzin). 

 

Uszguli jest uważana za najwyżej położoną stale zasiedloną 

wioskę w Europie (2200 m n.p.m.). Jej ludność stanowi 60 rodzin. 

Uszguli została wpisana na listę światowego dziedzictwa 

UNESCO ze względu na swoją wyjątkową architekturę. 

Będziemy tam podziwiać cerkiew Lamaria, po czym udamy się 

w dalszą drogę, w kierunku lodowca Szchara. Jest to najwyższy 

szczyt w Gruzji (5068 m n.p.m.). Przy lodowcu zjemy lunch. 

Droga powrotna z lodowca wyniesie 8 km. Po dotarciu do 

pensjonatu w Uszguli będzie czas na odpoczynek oraz 

obiadokolację. 

 

5. dzień: Uszguli–Tsvirmi – śniadanie, kontynuacja wycieczki 

konnej z Uszguli w kierunku wioski Tsvirmi (czas: 6 godzin). 

 

Tsvirmi to jedna z najpiękniejszych wiosek w Górnej Swanetii, 

położona na wysokości 1900 m n.p.m. Dystans, jaki pokonamy, 

wynosi 28 km. W wiosce mieszka 30 rodzin. Po drodze 

będziemy podziwiać malownicze góry Tetnuldi, Góry Swaneckie 

i szczyt Laila. Droga prowadzi w dół wzdłuż rzeki Inguri. 

Zobaczymy też starą wieżę, umiejscowioną na wielkim 

kamieniu na brzegu rzeki (istnieje nawet pewna interesująca 

legenda na temat tego miejsca). Tutaj zrobimy sobie przerwę 

i zjemy lunch. Gdy dotrzemy na miejsce, do Tsvirmi, będziemy 

mieli okazję podziwiać kościół Matshvari (po gruzińsku 

„Zbawca”), następnie będą czas na odpoczynek i obiadokolacja 

w pensjonacie.  

 

6. dzień: Tsvirmi–Mestia – śniadanie, kontynuacja wycieczki 

konnej z Tsvirmi w kierunku Mestii (czas: 6 godzin). 

 

Z Tsvirmi do Mestii podróżować będziemy przez wioski Ieli 

i Kheshkildi, a po drodze zobaczymy malownicze Góry Swaneckie 

i szczyt Laila. Gdy dotrzemy do Kheshkildi, będziemy mieli okazję 

podziwiać również górę Uszba (jest to popularny szczyt wśród 

alpinistów). Zrobimy przerwę i zjemy lunch. Nocleg będzie w Mestii, 

tam również udamy się na obiadokolację i odpoczniemy (wedle 

Państwa uznania możliwy będzie wieczór umilony muzyką ludową). 



 

7. dzień: Mestia–Kutaisi – śniadanie, przejazd z Mestii 

do Kutaisi. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Kutaisi. 

8. dzień– Śniadanie, w zależności od godziny wylotu transfer 

na lotnisko lub czas wolny w Kutaisi. Zakończenie programu.  

 

TAMADA TOUR 2019 

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. 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA: 

Przedstawiciel w Polsce: TAMADA TOUR Sp. z o.o., 

Krzysztof Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne. 

Tel.: 792 004 069, biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 

 

 


