
 
 

 

 

Gruzja – Azerbejdżan 12 dni 
 

Organizator 

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

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

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

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

 

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 – 12 dni 
 

TBILISI – STEPANCMINDA – TBILISI – DAWIT GAREDŻA – 

UDABNO– BODBE – SIGHNAGHI – TELAWI – ALAWERDI – 

GREMI – NAPAREULI – KWARELI – TELAWI – LAGODECHI 

– SZEKI – SZEMACHA – LACHICZ – BAKU – ATESZGAH – 

YANAR DAG – BAKU – GOBUSTAN – BAKU – TBILISI – 

MCCHETA – GORI – UPLISCICHE – 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). 

Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Gruzji o godz. 

22.40. Lot trwa ok. 3.45 godz. 

 

 
 

2. dzień (dystans: 20 km) – przylot do Tbilisi (ok. godz. 4.50 

czasu gruzińskiego), spotkanie z pilotem Tamada Tour, transfer 

do hotelu, odpoczynek do 10.00. Po śniadaniu zwiedzanie 

zabytków pięknej stolicy Gruzji. Zaczniemy od cerkwi Cminda 

Sameba (Sobór Świętej Trójcy, XX w.; największa cerkiew 

Kaukazu na 10 tys. wiernych). Następnie wjedziemy kolejką 

gondolową ponad dachami starego miasta na szczyt grzbietu 

górskiego Sololaki, aby zobaczyć panoramę Tbilisi, pomnik 

Kartlis Deda (Matki Gruzji, XX w.) i potężną twierdzę Narikala 

(VI–VIII w.), pamiętającą rządy arabskich emirów. Spacerem 

wzdłuż murów fortecy, z widokiem na cerkiew Metechi (XIII w.) 

na drugim brzegu rzeki Mtkwari, dotrzemy do najstarszej, 1500-

letniej dzielnicy Abanotubani. Zobaczymy tu wodospad 

siarkowy Leghvtakhevi, przy którym przycupnęły kolorowe 

domy na skałach. Nieopodal odkryjemy słynne łaźnie 

siarkowe, w tym najbardziej znaną orientalną łaźnię Orbeliani 

(XIX w.). Czas wolny na lunch w rejonie kawiarni i restauracji. W 

trakcie dalszej wędrówki urokliwymi zaułkami Tbilisi zobaczymy 

cerkwie Sioni (XI–XII w.) i Anczischati (V–VI w.) oraz krzywą 

wieżę zegarową przy teatrze lalek Rezo Gabriadze. 

Przejdziemy także przez futurystyczny most Pokoju nad 

Mtkwari.  

 

 
 

Powrót do hotelu, krótki odpoczynek. Wieczorny przejazd 

główną arterią Tbilisi – aleją Rustawelego, gdzie obejrzymy 

pomnik św. Jerzego na placu Wolności, dawną siedzibę 

ratusza miejskiego, gmach parlamentu (w 2003 r. rozegrała 

się tu rewolucja róż), operę, dawny pałac gubernatora 

Kaukazu, cerkiew Kaszweti (XIX w.), teatr i filharmonię. 

Obiadokolacja w restauracji – podczas supry, tradycyjnej 

gruzińskiej biesiady, odkryjemy różnorodne smaki lokalnej 

kuchni, magię gruzińskiego wina (wyrabiane unikalną na skalę 

światową metodą w amforach kwewri – UNESCO), poetyckich 

toastów, tańców i muzyki na żywo. Nocleg w hotelu.  

 

 
 

3. dzień (dystans: 321 km) – po śniadaniu eskapada 

spektakularną Gruzińską Drogą Wojenną. Na szlaku 

zwiedzimy twierdzę Ananuri (XVI–XVII w.), położoną nad 

malowniczym rezerwuarem Zhinvali. Kaukaskimi serpentynami 

dotrzemy następnie do Stepancmindy – tu przesiądziemy się do 



 
 

 

lokalnych aut 4×4, by krętą, stromą drogą wjechać do położonej 

na 2170 m n.p.m. cerkwi Cminda Sameba (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, z ośnieżonym 

wierzchołkiem często skrytym za kapryśnymi chmurami. W 

drodze powrotnej zatrzymamy się w Gudauri. Na skraju 

wzniesienia z niesamowitą panoramą doliny obejrzymy 

monumentalny pomnik przyjaźni gruzińsko-rosyjskiej, który 

przedstawia byłe republiki radzieckie i gruzińską królową Tamar. 

Obiadokolacja na trasie. Nocleg w hotelu w Tbilisi. 

 

 
 

4. dzień (dystans: 271 km) – po śniadaniu eskapada do regionu 

Kachetii, słynącego z tradycji winiarskich (powstaje tu 70% 

krajowej produkcji wina). Po drodze, tuż przy granicy z 

Azerbejdżanem, odwiedzimy imponujący, częściowo wykuty w 

skałach kompleks klasztorny Dawit Garedża (VI–XII w.). 

Wertepami wśród surowego piękna półpustyni dotrzemy do 

Udabno, wioski duchów, która porusza widokami i ludzkimi 

historiami. Po lunchu dalsza wyprawa szlakami Kachetii. 

 

 
 

Zwiedzimy żeński klasztor Bodbe (IX–XVII w.), miejsce 

spoczynku św. Nino, która zapoczątkowała chrześcijaństwo w 

Gruzji. W pobliżu odwiedzimy Sighnaghi, miasto miłości, jedno 

z piękniejszych w Gruzji. Zwiedzimy tu potężne mury obronne 

(XVIII w.), skąd roztacza się panorama porośniętej winoroślami 

doliny rzeki Alazani. Czas wolny: można obejść stragany z 

pamiątkami lub, jeżeli wystarczy czasu, zwiedzić lokalne 

muzeum z bogatymi zbiorami etnograficznymi i 

archeologicznymi, kolekcją misternych rzeźb sprzed 5000 lat, 

obrazami słynnego gruzińskiego prymitywisty Niko 

Pirosmanaszwilego i innych malarzy (bilet wstępu ok. 20 GEL). 

Obiadokolacja z degustacją wina w lokalnej winiarni. 

Przejazd na nocleg do hotelu w Telawi. 

 
 

5. dzień (dystans: 149 km) – śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie 

pereł architektury świeckiej i sakralnej Kachetii. Zobaczymy 

monaster w Alawerdi (XI w.) – drugi najwyższy budynek 

kościelny w Gruzji (kopuła katedry ma 55 m wysokości) z 

intrygującą piwniczką winną w stylowych podziemiach. 

Odwiedzimy także Gremi, jeden z najważniejszych zabytków 

architektury gruzińskiej (XV w.) i dawną stolicę królestwa 

Kachetii.  

 

 
 

 
 

Następnie udamy się na płynącą winem wyprawę do winiarni 

Twins Wine Cellar w Napareuli z najciekawszym w Gruzji 

muzeum winiarstwa. Skosztujemy ekologicznego, 

produkowanego tradycyjną metodą wina oraz weźmiemy udział 

w warsztatach wypieku chleba i produkcji gruzińskich słodyczy 

– czurczcheli. Z Napareuli wyruszymy w ok. 30-minutowy 

przejazd do wytwórni wina Khareba, która przejęła od państwa 

14 kilometrów tuneli, budowanych na cele wojskowe, by 

przechowywać w nich swoje wino. Na koniec zawitamy do 



 
 

 

najstarszej w Kachetii fabryki wina Kindzmarauli Corporation 

w Kwareli, 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, które 

jest wyrabiane unikalną dla Gruzji metodą, wpisaną na listę 

UNESCO i całkowicie odrębną od tej stosowanej w Europie. 

Poznamy też kilka najpopularniejszych szczepów winogron i 

produkowanych z nich win (Saperavi, Kindzmarauli, Mukuzani). 

Chętni będą mogli skosztować lokalnych trunków oraz kupić 

wino w atrakcyjnych cenach. Następnie zjemy obiadokolację 

połączoną z fascynującymi warsztatami gotowania gruzińskich 

potraw. Powrót na nocleg do hotelu w Telawi.   

 

 
 

6. dzień (dystans: 192 km) – śniadanie. Przejazd z Telawi na 

przejście graniczne z Azerbejdżanem (50 km), odprawa celno-

paszportowa. Z granicy ruszymy do miasta Szeki, którego 

historia sięga 2600 lat wstecz. Zwiedzimy tu Pałac Chanów 

Szekijskich z 1762 r. – jeden z najwspanialszych (obok Baku i 

Bakczysaraju) chańskich pałaców i najcenniejszych zabytków w 

tej części świata, oszałamiający bizantyjskimi zdobieniami, 

barwnymi freskami i witrażami.  

 

 
 

Obejrzymy też wybudowany w podobnym stylu Dom Chanów 

Szekijskich, w którym mieszkali krewni chana i służba 

pałacowa. Następnie zwiedzimy Muzeum Historii i Muzeum 

Rzemiosła Artystycznego i zabytkowe karawanseraje, czyli 

zajazdy dla karawan. Na koniec dnia zawitamy do meczetu 

Juma (XVIII w.) i zobaczymy potężne mury XVIII-wiecznego 

zamczyska. Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w hotelu. 

 

7. dzień (dystans: 398 km) – śniadanie. Przejazd do miasta 

Szemacha, gdzie zwiedzimy meczet Juma, pałac szacha 

Szyrwanu, twierdzę Gulistan, mauzoleum Yeddi Gumbaz, XVII-

wieczne karawanseraje i słynący z rękodzieła bazar. Naszym 

kolejnym celem będzie miasteczko Lachicz – historyczno-

kulturowy rezerwat, gdzie zajrzymy do muzeum kowalstwa oraz 

licznych sklepików z rzemiosłem artystycznym i pamiątkami. 

Przejazd do Baku. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu.  

 

 
 

8. dzień (dystans: ok. 20 km) – po śniadaniu całodniowe 

zwiedzanie Baku. Zobaczymy Highland Park (aleja 

Męczenników), Milli Majlis (budynek Zgromadzenia 

Narodowego) i Ogniste Wieże – najwyższy drapacz chmur w 

stolicy Azerbejdżanu. Następnie ruszymy do Miasta 

Wewnętrznego – historycznego centrum, otoczonego murami 

obronnymi. Na starówce zwiedzimy Pałac Szachów Szyrwanu 

oraz Basztę Dziewiczą (UNESCO). Po obejrzeniu słynnych 

atrakcji Baku wybierzemy się na spacer ulicą Nizami – kultowym 

miejscem na zakupy. Ulica Nizami powstała w 1864 r. i biegnie 

przez centrum miasta, z zachodu na wschód – zaczyna się przy 

ulicy Abdulla Shaig, a kończy przy ulicy Sabit Orujov, niedaleko 

pomnika szacha Ismaila Khatai w „Czarnym Mieście”. Następnie 

zajrzymy jeszcze na plac Fontann, zwany przez miejscowych 

Parapetem, gdzie znajdują się dziesiątki fontann z czasów 

radzieckich. Obiadokolacja w lokalnej restauracji z pokazem 

tańców i muzyką na żywo. Nocleg w hotelu.  

 

 
 

9. dzień (dystans: 60 km) – śniadanie. Przejazd na obrzeża 

Baku do Ateszgah – Świątyni Ognia. Według perskich i 

indyjskich inskrypcji stanowiła ona dawniej miejsce kultu 

zoroastrian i hinduistów. „Atash” oznacza w języku perskim 

ogień. Pięciokątny kompleks z dziedzińcem otoczonym celami 

dla mnichów i ołtarzem filarowym w centrum został wzniesiony 

na przełomie XVII i XVIII w. Następnie przejazd na Płonącą 

Górę (Yanar Dag) na Półwyspie Apszerońskim, 25 km na północ 



 
 

 

od Baku. Zobaczymy tu niezwykły spektakl natury: płomienie, 

wijące się w ognistym tańcu na kamieniach i ziemi, które 

powstają wskutek działania pokładów gazu i ropy, znajdujących 

się tuż pod powierzchnią ziemi. Powrót do Baku. Obiadokolacja 

i nocleg.  

 

 
 

10. dzień (dystans: 128 km + 570 km nocnym pociągiem) – 

śniadanie. Wyjazd do oddalonego o ok. 50 km Parku 

Narodowego Gobustan. Zobaczymy tu 6 tys. starożytnych 

petroglifów, wulkany błotne i zagramy na muzycznych 

kamieniach Gaval Dash. Powrót do Baku i zwiedzanie meczetu 

Bibi-Heybat (XIII w.) – duchowego centrum islamu i jednego z 

najważniejszych zabytków muzułmańskich w Azerbejdżanie. 

Obiadokolacja w lokalnej restauracji. Przejazd nocnym 

pociągiem sypialnym do Tbilisi. 

 

 
 

11. dzień (dystans: 186 km) – po dotarciu do Tbilisi przejazd 

do hotelu, krótki odpoczynek i śniadanie. Wyjazd do Mcchety 

(UNESCO), pierwszej stolicy Gruzji, gdzie zwiedzimy bezcenne 

zabytki sakralne, związane z początkami gruzińskiego 

chrześcijaństwa: cerkiew Dżwari (VI–VII w.) i katedrę 

Sweticchoweli (XI w.). Czas wolny na lunch i wizytę na 

stoiskach z pamiątkami. Następnie ruszymy do Gori, gdzie 

znajduje się dom – muzeum radzieckiego dyktatora Józefa 

Stalina (Iosifa Wissarionowicza Dżugaszwili) – zwiedzanie 

muzeum dla chętnych (bilet ok. 15 GEL). W pobliżu Gori 

zdobędziemy też najstarsze w Gruzji skalne miasto Uplisciche 

(V w. p.n.e.), niegdyś siedzibę władców i ośrodek 

przedchrześcijańskiego kultu. Powrót do Tbilisi. Dla chętnych 

relaks w tbiliskiej łaźni siarkowej w centrum miasta. Czas 

wolny. Pożegnalna obiadokolacja. Nocleg w hotelu. 

12. dzień – śniadanie w formie suchego prowiantu. Transfer na 

lotnisko w Tbilisi. Lot powrotny do Warszawy. 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Supra – gruzińska biesiada. Zasiądziemy do wspólnego stołu, 

by oddać się suprze – tradycyjnej gruzińskiej biesiadzie, którą 

spowija bogaty rytuał. Zobaczymy, że Gruzini nie potrzebują 

specjalnego pretekstu, by wydać uroczystą kolację, a posiłek 

jest dla nich kolejną doskonałą okazją do długich rozmów, które 

urastają tu do rangi sztuki oratorskiej. Będziemy celebrować 

wyborne dania, wino i czaczę, przysłuchując się toastom 

wznoszonym przez Tamadę, mistrza ceremonii. Najpierw 

usłyszymy laudację ku czci Boga, później – pokoju i ojczyzny, a 

następnie – trwającej już od wieków i niezwykle silnej przyjaźni 

polsko-gruzińskiej. Z zaskoczeniem odkryjemy, że Gruzini znają 

niemal 150 różnych toastów, a każdy z nich może być 

wygłaszany nawet przez kilkanaście minut i stać się dłuższą, 

wciągającą przypowieścią o życiu, sztuce, kulturze, religii, 

historii, polityce czy rodzinie, zakończoną morałem albo 

życzeniami. 

 

 
 

Kazbek. W najciekawszym punkcie widokowym przepięknej 

doliny Chewi staniemy oko w oko z Kazbekiem – księciem 

Kaukazu, najsłynniejszą i trzecią co do wysokości górą Gruzji 

(5033 m n.p.m.). Patrząc na skrytego w obłokach samotnego 

olbrzyma, zrozumiemy, dlaczego miejscowi mówią na niego 

Mkinwarcweri – Lodowy Szczyt. Poznamy sekrety białej 

piramidy wygasłego (lub uśpionego) wulkanu, który został 

zdobyty przez brytyjską ekspedycję Freshfielda, Moore’a i 

Tuckera dopiero w 1868 r., lecz już w starożytności przyciągał 

śmiałków, uważających Kaukaz za miejsce, gdzie swój początek 

biorą ludzkość i czas. U zboczy skalistego kolosa usłyszymy 

echo legend o mitycznym herosie Amiranim, gruzińskim 



 
 

 

Prometeuszu, którego Bóg miał przykuć do ściany 

pięciotysięcznika, a także o żłobku Jezusa i namiocie 

Abrahama, rzekomo przechowywanych w Betlemi – grocie 

usytuowanej na północnej ścianie góry, na wysokości 4000 m 

n.p.m.  

 

 
 

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, ośnieżony Kazbek (5033 m n.p.m.), a po 

drodze zobaczymy cuda przyrody i architektury: twierdzę 

Ananuri (XVI–XVII w.) nad ogromnym zbiornikiem wodnym 

Zhinvali, kurort narciarski Gudauri czy bajeczną dolinę Sno. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Gremi to dawna stolica Kachetii i jeden z najważniejszych 

zabytków gruzińskiej architektury. Miasto istniało zaledwie 150 

lat – w 1616 r. zostało bezpowrotnie rozgrabione i zniszczone 

przez pułk szacha Abbasa I. Mimo to w klimatycznych zaułkach 

Gremi odnajdziemy wciąż wyraźne ślady dawnej potęgi i 

świetności. Na wzgórzu nad miastem, za potężnymi murami 

cytadeli, odkryjemy trzypiętrowy zamek, piwniczkę na wino 

(marani) i cerkiew św. Archaniołów z 1565 r. z pięknymi 

freskami. Ciekawostką jest tu także zabytkowa dzwonnica, 

mieszcząca obecnie muzeum z artefaktami archeologicznymi, 

XVI-wieczną armatą i freskami kachetyjskich królów. W 

zachodniej części miasta natkniemy się na kilka zachowanych 

cerkwi i pozostałości gwarnego niegdyś targowiska, na które 

tłumnie przybywali kupcy z Jedwabnego Szlaku. Na wschodzie 

zobaczymy zaś, gdzie wraz ze świtą mieszkał król Lewan, 

założyciel Gremi. 

 
 

Baku. Największa metropolia Azerbejdżanu i zarazem najniżej 

położona stolica świata (28 m p.p.m.) poprowadzi nas ścieżkami 

zabytkowych pałaców, świątyń i twierdz wprost do futurystycznej 

rzeczywistości rodem z powieści Lema. Tu przekonamy się, że 

nie Londyn ani Paryż, lecz Baku jest miastem przyszłości! Nad 

zabytkową częścią miasta, z zachwycającymi meczetami, 

Basztą Dziewiczą, Pałacem Szachów Szyrwanu i świątynią 

ognia Ateszgah, zobaczymy strzelające w górę Ogniste Wieże, 

które zawdzięczają nazwę przydomkowi kraju (Ziemia Ognia) i 

niczym żagle pchają ten najstarszy port na Morzu Kaspijskim w 

stronę onieśmielającej wizjonerstwem architektury. Natrafimy tu 

na cudo postmodernizmu projektu genialnej Zahy Hadid – 

Centrum Hejdara Alijewa. Zajrzymy też do muzeum słynnych 

azerbejdżańskich dywanów, wyglądającego jak… zwinięty w 

rulon kilim. 

 

 
 

Gobustan. Wyruszymy wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego 

do źródeł cywilizacji i błotnych gejzerów. Kamienista ścieżka 

poprowadzi nas wprost do najpiękniejszego w Azerbejdżanie, 

objętego patronatem UNESCO Parku Narodowego Gobustan. 

Pośród skalistych gór i wysuszonych od słońca dzikich stepów 

odkryjemy przyrodnicze i kulturowe niespodzianki. Zagramy na 

muzycznych kamieniach Gaval Dash i damy się wciągnąć w 

melodię bulgoczących błotnych wulkanów. Na świecie istnieje 

ponad tysiąc wulkanów tego typu, z czego ok. 400 występuje na 

wybrzeżu Azerbejdżanu. Wulkany te nie dorównują oczywiście 

rozmiarami potężnym górom wulkanicznym ani nie wyrzucają 

lawy. Mają zwykle ok. 10 km średnicy i 700 metrów wysokości. 

Średnio co 20 lat dochodzi do erupcji gazu ziemnego, 

znajdującego się głęboko pod powierzchnią wulkanu błotnego – 

stożek wyrzuca wtedy błotnistą mieszaninę wody, piasku, iłu i 

mułu. Wędrując szlakiem ostrych grani, dotrzemy jeszcze dalej, 

w przeszłość, by rozszyfrować tajemnicze rzymskie inskrypcje i 

ponad 6 tys. prehistorycznych petroglifów, przedstawiających 



 
 

 

sceny polowań, ludzi, statki, konstelacje i zwierzęta (najstarsze 

rysunki naskalne z Gobustanu datuje się na XII w. p.n.e.). Czy 

uwierzymy w wyryte w skałach opowieści o tym, że nocą słońce 

płynie łodzią, by kolejnego ranka pojawić się na wschodzie? 

Przekonamy się, jak bujną wyobraźnię mieli przodkowie 

człowieka i jak wiele potrafili przekazać, posługując się 

zagadkowymi symbolami. 

 

 
 

Szemacha. Dwumetrowy teleskop w obserwatorium 

astrofizycznym to zaledwie przedsmak niezwykłości Szemachy. 

Miasto pamiętające 11 trzęsień ziemi zaprowadzi nas wprost do 

meczetu Juma (piątkowego) z 743 r., który za sprawą 

wyjątkowej konstrukcji przetrwał aż 8 z nich. Potęgę dawnej 

stolicy Szyrwanu poczujemy nie tylko w drugiej najstarszej 

świątyni muzułmańskiej na Kaukazie i Bliskim Wschodzie, lecz 

także w pałacu szacha i twierdzy Gulistan, u której podnóży leży 

mauzoleum Yeddi Gumbaz z pięknie rzeźbionymi stelami. Na 

gwarnym bazarze i w XVII-wiecznych karawanserajach 

odkryjemy, dlaczego Szemacha była też jednym z ważniejszych 

ośrodków handlowych Jedwabnego Szlaku. Niczym dawni 

kupcy zajrzymy tu po znane już w IV w. lokalne skarby: wyborne 

wino, ręcznie tkane dywany Soumak, ceramikę, rzeźby, wyroby 

kowalskie i artystyczną biżuterię. Perły miejscowej architektury i 

tradycyjnych rzemiosł pozwolą nam pojąć ogrom bogactwa 

Szemachy – leżącej na wschodzie Azerbejdżanu mieściny, która 

w średniowieczu była tętniącym życiem centrum kultury i nauki, 

a w XIX w. zyskała niemal światową sławę dzięki tancerzom 

Şamaxı. 

 

 
 

Lachicz. Czy jako starożytni kupcy zapuścilibyśmy się w trudno 

dostępne góry Wielkiego Kaukazu, by sprawić sobie… nowe 

strzemiona do jazdy wielbłądem? Tak, jeśli celem wyprawy 

byłoby leżące na Jedwabnym Szlaku azerbejdżańskie 

miasteczko Lachicz! Najsłynniejsze niegdyś kaukaskie centrum 

handlu rzemiosłem artystycznym to dziś żywy skansen pod 

patronatem UNESCO. Poznamy tutaj tajniki średniowiecznych 

metod produkcji naczyń miedzianych oraz dywanów i wyrobów 

ze skóry. Zajrzymy do muzeum kowalstwa w starej kuźni i w 

jednym z pięciu meczetów, a także do licznych sklepów z 

pamiątkami, kuszących dziełami lokalnych mistrzów 

rękodzielnictwa, ceramiki miedzianej, kowalstwa, kaletnictwa i 

tkactwa. W tym historyczno-kulturowym rezerwacie odkryjemy 

również talent miejscowych budowniczych i inżynierów: 

kamienne domy wzmacniane drewnianymi belami dla ochrony 

przed wstrząsami sejsmicznymi. Brukowane uliczki tego zabytku 

średniowiecznej urbanistyki zaprowadzą nas także do starego 

systemu kanalizacyjnego, który liczy sobie aż 1500 lat! Tu, w 

malowniczym wąwozie nad rzeką Girdian, pozostając w XXI 

stuleciu, cofniemy się w przeszłość i wszystkimi zmysłami 

zanurzymy w magicznym klimacie XV-wiecznej osady 

handlowej. 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Gruzja – Azerbejdżan, 12 dni. 

 

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

 

Cel charytatywny: szczegóły u Organizatora. 

 

W cenie: 

− bilety lotnicze na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa (PLL LOT), 

− transfery lotnisko – hotele – trasa wycieczki (bus – klimatyzacja, Wi-

Fi, radio), 

− transfer nocnym pociągiem na trasie Baku – Tbilisi, 

− noclegi w hotelach (pokoje 2-os. z łazienkami), 

− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu, 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni lokalnej 

i winem),  

− supra – tradycyjna gruzińska biesiada z winem i tamadą,  

− pokazy folklorystyczne – tańce i muzyka na żywo, 

− wizyty w winnicach i muzeum wina w Kachetii z degustacją, 

− warsztaty kulinarne, 

− wejścia biletowane do zwiedzanych atrakcji, 

− atrakcje plenerowe, historyczne i kulturowe, 

− wizyty na lokalnych targowiskach i bazarach rękodzielniczych, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− kameralna grupa,  

− wiza do Azerbejdżanu, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Cena nie obejmuje: 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

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

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

− posiłków, przekąsek, napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

nieujętych w programie wycieczki, 

− biletów wstępu do atrakcji fakultatywnych, 

− opcjonalnych opłat za fotografowanie/filmowanie w zwiedzanych 

obiektach, 

− zwyczajowych napiwków, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− usług nieujętych w programie wycieczki. 
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