„mydło i powidło”. W Kutaisi zobaczymy także futurystyczny
budynek parlamentu (obradowano tu w latach 2012–2018, w
2019 r. siedzibę rządu przeniesiono do Tbilisi), teatr, operę i inne
zabytki, w tym słynną fontannę Kolchidy na placu
Agmaszenebeli. Zdobią ją rzeźby tamady trzymającego róg z
winem oraz koni, baranów, tygrysów i innych zwierząt, które
wykonano na podstawie odnalezionych w okolicy artefaktów
sprzed 5000 lat – przedstawienia te są ważnymi symbolami
Gruzji, historycznej krainy Kolchidy, jak i samego Kutaisi,
jednego z najstarszych zespołów urbanistycznych świata (XVII–
XV w. p.n.e.), w starożytności zwanego Ai, do którego według
greckiej mitologii Jazon z Argonautami przybył po złote runo.

Złoto Kolchidy 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
KUTAISI – JASKINIA PROMETEUSZA – KUTAISI – BAGHDATI –
KUTAISI – OKATSE – MARTWILI – KUTAISI – SHAORI –
NIKORCMINDA – ONI – SHOVI – BUBA – ONI – KUTAISI

1. dzień – wylot z Polski do Kutaisi. Spotkanie z
przedstawicielem biura Tamada Tour w hali przylotów lotniska w
Kutaisi. Transfer z lotniska do hotelu, czas wolny (w zależności
od godziny przylotu wszystkich uczestników możliwe krótkie
zwiedzanie miasta). Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kutaisi.

2. dzień (dystans: 50 km) – śniadanie. Przygodę z Gruzją
rozpoczniemy od zwiedzania Kutaisi. Zajrzymy na bazar, gdzie
lokalni rolnicy, rzemieślnicy, winiarze i rozmaici sprzedawcy
oferują gruzińskie wina domowej roboty, sery, czurczchele
(tradycyjne gruzińskie słodycze z orzechów włoskich w tatara,
czyli karmelizowanym soku winogronowym), soczyste warzywa,
owoce, zioła, przyprawy i typowe dla kaukaskich targowisk

Następnie pojedziemy do Kumistavi, gdzie zwiedzimy Jaskinię
Prometeusza. To jedna z najpiękniejszych grot na świecie,
zgodnie z nazwą owiana legendą o ogniu skradzionym przez
Prometeusza olimpijskim bogom. W skalnych korytarzach
jaskini zobaczymy barwnie podświetlone formy naciekowe o
fantazyjnych kształtach. Po eksploracji groty powrót do Kutaisi.
Gruzińska biesiada w lokalnej restauracji. Nocleg.
3. dzień (dystans: 70 km) – 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.
Tuż po przekroczeniu granicy regionu Raczy, zatrzymamy się
na krótki relaks nad przepięknym rezerwuarem Shaori (1132 m
n.p.m.). Następnie zobaczymy katedrę Nikorcminda z 1014 r.
– jedno z sakralnych arcydzieł gruzińskiej złotej ery. Urokliwe
serpentyny wzdłuż rzeki Rioni – trasą, którą według legendy
podążali mityczni Argonauci – doprowadzą nas dalej prosto do
piwniczki lokalnych winiarzy. Skosztujemy miejscowych win i
posłuchamy opowieści o ich historii i metodach produkcji. Po
dojeździe do miasteczka Oni udamy się na obiadokolację.
Nocleg w hotelu.

4. dzień (dystans: 125 km) – śniadanie. Gotowi na kolejne
emocje, wyruszymy do kanionu Okatse, gdzie przejdziemy
malowniczy szlak klifowy i kładkę spacerową zawieszoną prawie
100 m nad rzeką. Kolejna przygoda to spływ kanionem
Martwili. Imponujące formy skalne, woda o przepięknej barwie,
szumiące wodospady, kojąca zieleń natury – tego nam trzeba!

Po spływie, zaledwie 5 min. drogi od kanionu, odwiedzimy
winną piwniczkę Oda Wines. Skosztujemy tu wytrawne wino
białe, czerwone i różowe z rzadkich odmian megrelskich i
abchaskich winorośli, poznamy historię lokalnego winiarstwa i
obejrzymy winiarskie artefakty. Wieczorem czeka nas biesiada
z pysznym jedzeniem, winem, lemoniadą. Nocleg w Kutaisi.
5. dzień (dystans: 105 km) – po śniadaniu wykwaterowanie z
hotelu. Opuszczamy Imeretię i ruszamy do regionu RaczaLeczchumi, słynącego z alpejskich łąk Kaukazu, tajemniczych
jezior, lodowców i nieprzetartych szlaków przygody.

6. dzień (dystans: 30 km) – po śniadaniu damy się porwać
oszałamiającemu pięknu przyrody w regionie Raczy.
Przejedziemy do wioski Glola, aby ruszyć na lekki trekking w
okolice Shovi i lodowca Buba. Obłędnie zielone uzdrowisko
Shovi (1520 m n.p.m.) słynie ze źródeł wody mineralnej i
korzystnego dla zdrowia mikroklimatu. Po przyjemnym
odpoczynku z widokiem na pejzaże dzikiej natury Kaukazu
ruszymy w dalszą wędrówkę. Przejdziemy stromą, momentami
wymagającą kondycyjnie ścieżką, by zaraz za świerkowym
lasem wyjść na alpejską łąkę. Na 2180 m n.p.m., przy chacie
pasterskiej, zrobimy piknik pod chmurką i zrelaksujemy się w
otoczeniu morza traw i wielobarwnych kwiatów – stąd w całej
okazałości zobaczymy także górę Buba i lodowiec. Powrót do
Oni. Obiadokolacja i nocleg.
7. dzień (dystans: 10 km) – po śniadaniu rozpoczniemy
zwiedzanie Oni. Zobaczymy eklektyczną synagogę z 1895 r.,
(trzecia co do wielkości w Gruzji, po Wielkiej Synagodze w Tbilisi
i synagodze w Kutaisi, zbudowana przez polskiego architekta i
greckich Żydów z Salonik na podobieństwo Wielkiej Synagogi
przy ul. Tłomackie w Warszawie). Następnie udamy się na
warsztaty kulinarne z pieczenia gruzińskiego chleba (puri) oraz

na warsztaty rzeźbienia w drewnie. Wieczorem pożegnalna
supra z winnymi toastami i lokalnymi przysmakami. Nocleg.

8. dzień (dystans: 105 km) – śniadanie. Powrót do Kutaisi. W
zależności od godziny wylotu transfer na lotnisko lub czas wolny
w Kutaisi. Wylot do Polski zgodnie z rozkładem.
Wybrane atrakcje

Racza. Śladem starożytnych podróżników ruszymy do
gruzińskiej Szwajcarii. Racza roztoczy przed nami pejzaż
alpejskich łąk i aurę błogiego zacisza, którego codzienność
płynie z nurtem źródeł mineralnych – lokalnego skarbu natury.
Po brzegi zanurzymy się w bogactwie przyrody, historii i folkloru.
Piechotą i jeepami udamy się nad rwące leśne potoki,
wodospady i wysokogórskie jeziora, w których taflach
przeglądają się ośnieżone szczyty Kaukazu. Wdrapiemy się na
górę Shoda i postawimy stopę na lodowcu Buba. Poznamy
leciwych mieszkańców głębokiej na kilometr jaskini i spróbujemy
dojrzeć dno Bezdennego Jeziora. Zobaczymy z bliska
endemiczną faunę i florę oraz architekturę kaukaskiego klejnotu:
cerkwie Nikortsminda i Barakoni, twierdzę Mindaciche,
synagogę i muzeum w Oni. Po marszu niejednokrotnie
przekonamy się, że lokalne potrawy najlepiej smakują na łonie
natury. Będziemy wypiekać tradycyjny chleb, destylować
czaczę, a w Khvanchkarze poznamy tajniki wyrobu regionalnego
wina. Spragnieni kolejnych wrażeń spróbujemy swoich sił z
pędzlem lub dłutem w dłoni, a za radą słynących z
niespieszności mieszkańców Raczy będziemy celebrować
każdą chwilę aż do ostatniej kropelki.

Oni to jedno z największych miasteczek w regionie RaczaLeczchumi i Dolna Swanetia. Leży w głębokim wąwozie, na
lewym brzegu rzeki Rioni. Oni było zamieszkane od epoki brązu,
według legendy zostało założone w I w. p.n.e. przez króla
Farnajoma Iberyjskiego, ale w kronikach jest po raz pierwszy
wzmiankowane w XV w. Lokalne ciekawostki historyczne i
kulturowe można odkryć w Muzeum Regionalnym Raczy, które
prezentuje imponującą kolekcję ponad 14 tys. unikatowych
artefaktów archeologii, etnografii i historii naturalnej,
dokumentów historycznych, rękopisów i dzieł sztuki z regionu.
W Oni znajduje się także żydowska synagoga z 1895 r. – trzecia
co do wielkości w Gruzji po synagogach w Tbilisi i Kutaisi,
zbudowana przez polskiego architekta i greckich Żydów z
Salonik, na wzór Wielkiej Synagogi z ul. Tłomackie w
Warszawie. Oni i okolice pełne są również innych zabytków,
m.in. średniowiecznych fortów i cerkwi, ale niezaprzeczalnym
skarbem miasteczka są szlaki wiodące do tutejszych skarbów
przyrody: gorących źródeł, urokliwych wodospadów i jezior,
majestatycznych lodowców i owianych legendami szczytów.

Jaskinia Prometeusza. Niedaleko Kutaisi odwiedzimy jedną z
najpiękniejszych jaskiń świata. Legenda głosi, że do skały
pobliskiej góry przykuto Prometeusza, który wykradł ogień
bogom i podarował go człowiekowi – przypominają o tym
znajdujące się w grocie łańcuchy, kajdany i młot (według innej
wersji mitu tytan miał także mieszkać w tej skalnej jamie).
Ogromnego kompleksu podziemnych skalnych korytarzy,
których długość szacuje się na 15 555 m (trasa turystyczna ma
1420 m) i z którym związany jest bohater słynnego greckiego
mitu o stworzeniu ludzkości, nie można było nazwać inaczej niż
Jaskinią Prometeusza. Maszerując przez skalne tunele oraz
sale Kolchidy, Medei, Prometeusza i Miłości, poznamy mityczne
korzenie i Gruzji, i człowieka. W odkrytej dopiero w 1984 r. jamie
zachwycimy się prawdziwie naturalnym dziełem sztuki: formami
naciekowymi, których zjawiskowe kształty uwydatniają

kolorowe, bajkowe iluminacje świetlne. Kto się wnikliwie przyjrzy
i wykaże fantazją, dostrzeże w tych pięknych stalaktytach,
stalagmitach i stalagnatach coś więcej niż tylko mineralne
osady.

Informacje dodatkowe
Impreza: Złoto Kolchidy 8 dni, wine tour w regionach Imeretii, Megrelii i RaczyLeczchumi.
Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl.
Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw
wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze.
Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju
drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej
szerokości geograficznej. Szczegóły u Organizatora.

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.

W cenie:
− transfery lotnisko – hotel – trasa wycieczki (klimatyzowany bus z WiFi i radiem),
− noclegi w hotelach i pensjonatach (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,
− degustacje wina w lokalnych winiarniach,
− spacer szlakiem klifowym i kładką w kanionie Okatse,
− spływ kanionem Martwili,
− warsztaty kulinarne,
− warsztaty rzeźbiarskie,
− udział w rtveli – winobraniu (tylko podczas jesiennej edycji wycieczki!),
− trekking do Shovi i w okolice lodowca Buba,
− wizyta w muzeum Władimira Majakowskiego,
− wejścia biletowane do wszystkich zwiedzanych atrakcji,
− ciekawostki etnograficzne, historyczne i przyrodnicze,
− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika i właściciela Tamada
Tour,
− zwiedzanie w kameralnych grupach,
− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż,
− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Cena nie obejmuje:
− kosztów biletów lotniczych do i z Kutaisi,
− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku,
− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.),
− lunchy, przekąsek, posiłków oraz napojów alkoholowych i
bezalkoholowych nieujętych w programie wycieczki,
− opcjonalnych opłat za fotografowanie/filmowanie w zwiedzanych
obiektach,
− zwyczajowych napiwków,
− kosztów pamiątek i wydatków osobistych,
− usług nieujętych w programie wycieczki.

Wino i jedzenie. W kameralnych, rodzinnych knajpkach
dołączymy do biesiady i poznamy Gruzję od kuchni. Przy suto
zastawionym stole odkryjemy wszystkie smaki perły Kaukazu, a
za głosem Tamady wzniesiemy niejeden toast kieliszkiem
przedniego wina. Skosztujemy win wyrabianych tradycyjną,
wpisaną na listę UNESCO metodą w amforach kwewri. Wśród
win z mniej znanych regionów Imeretii, Megrelii i Raczy pojawią
się wina czerwone i białe produkowane w certyfikowanych
apelacjach - Salkhino Ojale, Sviri, Khvanchkara, Tvishi.
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