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11 dni 

Informacje dodatkowe  

Impreza: Swanetia, Racza, przygoda i Czacza 11 dni 

Program 

1. dzień – Wylot z Polski, przylot do Kutaisi, transfer do hostelu, 
zwiedzanie miasta, obiadokolacja. Nocleg w hostelu w Kutaisi. 
 
2. dzień – Śniadanie, przejazd do Swanetii – regionu na Wielkim 
Kaukazie. Zwiedzanie Muzeum Swanetii. Wyprawa 4×4 w 
okolicach Mestii – jeziora Koruldi lub w okolice wyciągu 
narciarskiego Chacwali z widokiem na Uszbę (4700m), 
najbardziej niebezpieczny szczyt Kaukazu, i pasmo Swaneckie 
z Lailą (4006m). Wieczorem obiadokolacja w guesthouse, 
nocleg. 
 

 
 

 

3 dzień  - Śniadanie w guesthouse. Wyjazd do Uszguli, wsi 
położonej na wysokości 2200 metrów, u podnóża 
majestatycznej Szchary (5193m), najwyższego szczytu Gruzji. 
Wyprawa 4×4 i trekking pod lodowiec Szchary. Dla chętnych 
dodatkowa wyprawa na pobliską przełęcz Zagaro (2623m). 
Powrót do Uszguli. Jeżeli czas pozwoli to zajrzymy jeszcze do 
rodzinnego Muzeum Etnograficznego oraz do słynnego malarza 
Fridona Niżaradze, którego obrazy można zobaczyć wyłącznie 
tutaj. Obiadokolacja w guesthouse w gronie przyjaciół. Nocleg w 
guesthouse w Uszguli. 

 

 
4. dzień – Śniadanie w guesthouse. Czas wolny na spokojne 
zwiedzanie Uszguli. Dla chętnych trekking do Twierdzy Królowej 
Tamar. Obiadokolacja w guesthouse w gronie przyjaciół. Nocleg 
w guesthouse w Uszguli. 
 
5. dzień – Śniadanie w guesthouse w Uszguli. Spacer po 
okolicy. Pożegnanie ze Swanetią. Przejazd emocjonującą trasą 
nazywaną Pętlą Swanecką Przejazd do regionu Rachy zwanej 
gruzińską Szwajcarią. Relaks po trudach podróży i zwiedzanie 
okolicy. Powitalna kolacja u naszych gospodarzy. 
 



Pętla Swanecka. Jedna z najbardziej widowiskowych  
i spektakularnych tras Gruzji. Pętla Swanetii to ponad 250 
kilometrów przez fenomenalny Wielki Kaukaz, umownie 
rozpoczyna się w Zugdidi, na wysokości 121 m n.p.m. Ciągnie 
się przez Mestię (1400 m), przełęcz Ugiri (1923 m) i Uszguli 
(~2100 m). Najwyższy punkt na trasie to przełęcz Zagar (2623 
m), będący granicą między Górną i Dolną Swanetią. Znaczna 
część trasy przebiega przy rzece Inguri.  Warto zatrzymać się w 
Uszguli – wiosce położonej na wysokości 2100 m n.p.m., pełnej 
wiekowych swańskich wież, aby w ciepłych promieniach 
zachodzącego słońca zobaczyć kościół Lamaria na tle Szchary 
oraz wybrać się na okoliczne góry, gdzie można zobaczyć 
niesamowitą panoramę Wielkiego Kaukazu albo rażąco zielone 
zbocza.  
 
 
6. dzień – Po śniadaniu jeep tour i trekking do rejonu 
przepięknych Wodospadów, gdzie zajrzymy do głębokiej na 1 
kilometr jaskini. Znajdziemy tam ślady amonitów – morskich 
zwierząt sprzed 30 milionów lat. Lunch na łonie przyrody, 
wieczorem kolacja w guestohouse. 
 
7. dzień – Relaks i kulturalna wycieczka w rejonie Rachy. 
Zobaczymy cerkwie – Barakoni i perełkę ze Złotego Wieku 
Gruzji – Nikortsminda (XI w.), jezioro Shaori, twierdzę 
Mindaciche, oraz słynną wytwórnię wina Khvanchkara, które 
produkuje się wyłącznie w tym rejonie. Lunch, wieczorem 
kolacja w guestohousie. 
 

 
 
Cerkiew Barakoni  

Kościół Matki Bożej Barakoni (gruziński: ბარაკონის 

ღვთისმშობლის ტაძარი), powszechnie znany jako Barakoni 

(ბარაკონი), to cerkiew prawosławna w Gruzji, w pobliżu miasta 

Ambrolauri, w wiosce Tsesi górskiej zachodniej prowincji Racha 
( dzisiaj: Racha-Lechkhumi i Kvemo Svaneti), około 6-7 godzin 
jazdy od Tbilisi. Według Sulkhan Saba Orbeliani Barakoni 
znaczy „Lśniący w bieli”. Według zapisów historycznych kościół 
został zbudowany w 1753 r. przez architekta Avtandila 
Shulavreli na prośbę miejscowego pana Rostoma z Racha. 
Nazwę architekta upamiętnia napis na elewacji wschodniej. Jest 
kopulastym kościołem krzyżowym i jednym z ostatnich ważnych 
zabytków w tradycji średniowiecznej architektury gruzińskiej. 
Kościół został zbudowany ze starannie przyciętych stabilnych 
kamieni stojących i ozdobiony bogatą ornamentyką. Fasada 
zawiera dobre przykłady XVIII-wiecznych rycin. Wysoki poziom 
rzemiosła jest nawet zaskakujący, jeśli spojrzysz na historię 
Gruzji i dowiesz się, jaki był ciemny okres budowy kościoła dla 
kraju, gdy skończyły się rządy osmańskie. Kościół został 
zamknięty i zbezczeszczony pod rządami bolszewików. W 
trzęsieniu ziemi w Racha w 1991 r. Doznał dalszych szkód, choć 
nie poważnych, ale szybko został naprawiony. Znajduje się na 
szczycie stromego urwiska i wychodzi na rzekę Rioni, która 
łączy się z rzeką Lukhuni tuż pod górą.  

Nikortsminda  

Katedra w Nikorcmindzie (gruziński: ნიკორწმინდის ტაძარი) to 

gruzińska cerkiew prawosławna zlokalizowana  
w Nikortsmindzie, region Racha w Gruzji. Świątynia została 
zbudowana w latach 1010–1014 za panowania króla Gruzji 
Bagrata III i naprawiona w 1634 r. przez króla Bagrata III z 
Imereti. Swoją formą architektoniczną wyróżnia się 
zdecydowanie na tle gruzińskiej architektury sakralnej swojej 
epoki, jedyną świątynią o zbliżonych cechach jest katedra w 
Kumurdo. Jest to budowla w formie rotundy  
z promieniście rozmieszczonymi sześcioma ramionami, z 
których pięć wykończonych jest absydami. Całość 
wieńczy kopuła wsparta na sześciu podporach. Od strony 
zachodniej i południowo-zachodniej cerkiew posiada narteksy. 
Wewnętrznie świątynia jest jednoprzestrzenna; wrażenia tego 
nie pomniejszają cztery niewielkie pomieszczenia po bokach 
pomieszczenia ołtarzowego i w zachodnim ramieniu.Na 
elewacjach budynku, w bębnie oraz w obydwu narteksach 
przetrwały fragmenty pierwotnych dekoracyjnych płaskorzeźb, w 
tym scena Wniebowstąpienia na fasadzie południowej oraz 
postacie świętych w otoczeniu fantastycznych zwierząt. 
Trzypiętrowa dzwonnica obok katedry została zbudowana  
w drugiej połowie XIX wieku. Freski w katedrze pochodzą z XVII 
wieku. Katedra znajduje się na Liście Wstępnej, aby uzyskać 
status Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
 

Jezioro Shaori 

Jezioro Shaori jest jednym z najpiękniejszych zbiorników 
wodnych w Gruzji, położonym w rejonie Racha-Lechkhumi i 
Kvemo Svaneti na wysokości 1100 metrów nad poziomem 
morza. To największe w regionie jezioro ma długość 2, 7 km  
(1, 7 mili), z maksymalną głębokością 14, 5 metra (47, 5 stopy). 
Natura i woda są po prostu doskonałe. Możesz tam obozować, 
piknikować, łowić ryby i pływać. Idealny czas na wizytę  
w Shaori to jesień, gdy otaczający las zmienia się w ciepłą paletę 
kolorów. Zimą woda jest bardzo często zamrożona. Odległość 
od Kutaisi wynosi 50 kilometrów, więc potrzebujesz 90-120 
minut jazdy. Jezioro malowniczością swojego położenia może 
przypominać jezioro Solińskie w Bieszczadach – jest to również 
zbiornik sztuczny. Zaledwie w 10 minut można dotrzeć do 
Nikortsmindy, gdzie można znaleźć wspaniałą świątynię  
z X wieku. Jezioro Shaori ma bogatą florę i faunę. W okolicy są 
liczne wodospady, gęste lasy i gorące źródła. Z powodu 
unikalnego klimatu, czystego powietrza i nieskazitelnego jeziora 
jest to idealne miejsce na letni wypoczynek. Zimą widoki  
na ośnieżone szczyty Kaukazu sprawiają, że również wtedy 
turysci chętnie tu zaglądają. 
 
Minda-Tsikhe 

Minda-Tsikhe to średniowieczna twierdza zlokalizowana  
w wiosce Tsesi w regionie Ambrolauri, obok cerkwii Barakoni. 
Są to właściwie ruiny twierdzy, w której według legendy Królowa 
Tamara spędziła swoje dzieciństwo. Historycy  
nie potwierdzają legendy. W X-XIII wieku Eristavis z Racha byli 
wasalami króla Gruzji. Kazano im zbierać pieniądze i wspierać 
wojsko. W tym okresie główną rezydencją Eristavi był 
Mindatsikhe. W XV wieku król Imereti, Bagrat III, dał Eristavi z 
Racha, Mindatsikhe. Eristavis mieli własną dzielnicę mieszkalną 
w wąwozie rzeki Lukhuni. Główną siedzibą stała się 
Mindatsikhe. 
 
Khvanchkara 

Produkcję Khvanchkary rozpoczął gruziński szlachcic Dimitri 
Kipiani w latach 80. XIX wieku. Zrobił doskonałe demi-doux 
(półsłodkie) czerwone wino z unikalnych odmian winogron 
Aleksandrouli i Mujuretuli, stosując metodę niepełnej 
fermentacji. Nazywało się „Wino Kipiani”. W 1907 roku Dimitri 
Kipiani wysłał swoje wino do miasta Osten w Belgii, gdzie 
odbywał się Europejski Festiwal Wina. Ku zaskoczeniu 
wszystkich wino Kipiani zostało nagrodzone Złotą Nagrodą 
Główną, która jest dziś przechowywana w Gruzińskim Muzeum 
Narodowym. To było wielkie zwycięstwo dla gruzińskiego wina  



i osobiście dla księcia Kipiani. Mikro-strefa Khvanchkara 
znajduje się w Ratcha, strefie administracyjnej Ambrolauri, od 
poziomu morza 450-750 m npm, na prawym brzegu rzeki Rioni, 
chronionej przez wysokie, przepastne jaskinie. Obejmuje wioskę 
Khvanchkara i sąsiednie wioski. Klimat jest tu wilgotny, zima jest 
trochę zimna i gorące, ale suche lato. 

Wino Khvanchkara było jednym z najpopularniejszych win  
w Związku Radzieckim, dlatego wiele fantastycznych legend  
i nieporozumień kręci się wokół tego fantastycznego stylu wina. 
Prawdziwe wino Khvanchkara musi być mieszanką dwóch 
rdzennych gruzińskich odmian czerwonych, Mujuretuli  
i Alexandreuli pochodzących tylko z AOC Khvanchkary 
położonej w okręgu Racha wysoko w górach Kaukazu. 
Niesamowity, naturalnie półsłodki styl wina z tego niewielkiego 
odległego regionu winiarskiego ma bardzo ograniczoną 
produkcję i historycznie sprzedawano go po wyższej cenie. 
Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, producenci z innych 
krajów post-sowieckich skorzystali z luźnych regulacji, aby 
butelkować stare półsłodkie pod nazwą „khvanchkara”. Od tego 
czasu rząd gruziński pracuje nad odzyskaniem marki, rejestrując 
ją w Europie. Dolina Teliani szczyci się produkcją autentycznych 
gruzińskich win. Uważaj na wina Khvanchkara na rynku, na 
których nie znajdziesz wymienionych odmian winogron i 
informacji wprost, że pochodzą z regionu Racha. 

8. dzień – Po śniadaniu trekking na górę Shoda. Góra posiada 
dwa wierzchołki, niższy jest na poziomie 3000 m. n.p.m. 
Podejście w zależności od umiejętności i doświadczenia 
uczestników, lunch na łonie przyrody, wieczorem kolacja w 
guestohouse. 

 

9. dzień – Kulturalny dzień w Raczy – nauczymy się wypiekać 
tradycyjny chleb, przygotowywać tradycyjne potrawy i 
destylować czaczę. Odwiedzimy też synagogę i Muzeum w Oni. 
Lunch. Nasi gospodarze mają również szkółkę malarstwa i mogą 
zaproponować dla chętnych warsztaty malarskie lub rzeźbienia 
w drewnie. Wieczorem kolacja w guestohouse. (Ewentualnie 
powrót do Kutaisi i nocleg w Kutaisi). 

 

 
 
10. dzień – Po śniadaniu czeka nas dzień pełen winnej poezji, i 
to dosłownie! Najpierw pojedziemy do muzeum radzieckiego 
poety Władimira Majakowskiego w Baghdati. Poznamy tu 
burzliwe losy i twórczość wielkiego reformatora klasycznej liryki 
oraz współautora futurystycznych manifestów, który ośmielił się 
na otwartą polemikę z doktryną socrealistyczną. Następnie 
wypłyniemy na ocean winnych przyjemności – zaczniemy od 
wizyty u słynnego winiarza Gaioza Sopromadze z Baghdati. 
Skosztujemy tu tradycyjne wina białe: Tsolikouri Melko i 
Tsolikouri Bazaleti, Krakhuna i Tsitska, cenione za intensywny 
bukiet aromatów, oraz wina czerwone: Chkhaveri, Dzelshavi i 
Otskhanuri Sapere. Weźmiemy też udział w warsztatach 
kulinarnych, podczas których przyrządzimy chinkali, chaczapuri 
imeruli i szaszłyki. Podczas jesiennej wersji wyprawy u Gaioza 
Sopromadze możliwy będzie także udział w rtveli – winobraniu i 
pracach w winnicy. Z Baghdati wyruszymy do pobliskiej wsi 
Obcha na degustację win z piwniczki Baii Abuladze (Baia 
Abuladze Wine Cellar), która pielęgnuje winiarską tradycję kraju 
i znalazła się w prestiżowym rankingu magazynu Forbes „30 
under 30”. To będzie wyborna opowieść o dziadku, który 
przekazał wnuczce prawdziwą pasję i miłość do winiarskiego 
dziedzictwa. W atmosferze ambrozyjskich refleksji udamy się na 
suprę – biesiadę z winnymi toastami i pysznościami stołu. 
Powrót na nocleg do Kutaisi. 
 

 
 
11. dzień – Transfer na lotnisko, Wylot do Polski. 
 
TAMADA TOUR 2021 
 
Oni  

Oni (gruziński: ონი) to miasto w Racha-Lechkhumi i regionie 

Kvemo Svaneti (mkhare). Historycznie i etnograficznie jest 
częścią Racha, historycznej prowincji góralskiej w zachodniej 
Gruzji. Miasto służy również jako centrum administracyjne 
dzielnicy Oni. Oni znajduje się w głębokim wąwozie na lewym 
brzegu rzeki Rioni, około 830 metrów (2772 stóp) nad poziomem 
morza i 210 kilometrów (130 mil) na północny zachód od stolicy 
Gruzji Tbilisi. Terytorium współczesnego Oni jest zamieszkane 
od epoki brązu. Archeologia ujawniła artefakty kultury 
kolchyjskiej, szczególnie kolekcję monet Colchian z VI-III wieku 
pne. Oni jest po raz pierwszy kronikowany w XV wieku, choć 
legenda głosi, że miasto zostało założone przez drugiego króla 
z I w pne, Pharnajoma z Iberii. Znajdujący się na skrzyżowaniu 
z Północnego Kaukazu, Kartli (środkowa Gruzja), Imereti 
(zachodnia Gruzja) i Dolnego Rach'a, Oni rozwinęło się w 
typowe późnośredniowieczne miasto handlowe i zostało 
zakwestionowane między królami Imereti i książętami Racha. 
Miasto zostało wchłonięte przez cesarską Rosję w 1810 r., A w 
1846 r. Stało się centrum dystryktu Racha. W okresie Związku 
Radzieckiego miasto zostało połączone z szeregiem 
okolicznych wiosek do dzielnicy Oni, która jest obecnie 
administrowana jako część regionu Racha-Lechkhumi i Dolnej 
Swanetii. W ostatnich dziesięcioleciach miasto ucierpiało z 



powodu trzęsień ziemi i szeregu lawin. Szczególnie silne 
trzęsienie ziemi miało miejsce 29 kwietnia 1991 r. Trzęsienie 
ziemi mierzyło 7.0 w skali wielkości chwilowej z maksymalną 
intensywnością 9 na skali MSK (Destruktywne), najpotężniejszą 
kiedykolwiek zarejestrowaną w górach Kaukazu, i spowodowało 
znaczne uszkodzenia infrastruktury Oni. Pomimo 
postradzieckiej tendencji do migracji, Oni wciąż zachowują 
niewielką liczbę żydowskich rodzin - pozostałości niegdyś 
potężnej i dużej historycznej społeczności żydowskiej, trzeciej 
co do wielkości Gruzji, po Tbilisi i Kutaisi. Synagoga Oni została 
zbudowana w latach 80. XIX wieku przez polskiego architekta, a 
budowniczymi byli greccy Żydzi z Salonik. Oni i okolice otaczają 
liczne zabytki, w tym ruiny średniowiecznych fortów i gruzińskie 
cerkwie. Popularne spa Shovi i Utsera znajdują się w odległości 
od 15 do 30 kilometrów od Oni, na południowych stokach gór 
Wielkiego Kaukazu. Muzeum Regionalne Racha, znajdujące się 
w Oni, ma imponującą kolekcję 14000 unikalnych artefaktów z 
dziedziny archeologii, etnografii, numizmatyki, historii naturalnej, 
dzieł sztuki, dokumentów historycznych, rękopisów i książek 
drukowanych. 

 
TAMADA TOUR 2021 

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. 

 

 


