
 
 

 

 

Królestwo gruzińskiego wina 

– Kartlia i Kachetia 9 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 – 9 dni 
 

 TBILISI – MCCHETA – IGOETI – GORI – UPLISCICHE – TSEDISI – 

TBILISI – DŻWARI – ANANURI – STEPANCMINDA – GUDAURI – 

TBILISI – SAGAREDŻO – BODBE – SIGHNAGHI – ANAGA – 

KWARELI – ALAWERDI – NAPAREULI – GREMI – KWARELI –  

PARK NARODOWY LAGODECHI – KWARELI – TELAWI – 

TSINANDALI – RUISPIRI – TBILISI  

 

1. dzień – zbiórka na lotnisku Chopina (Okęcie) w Warszawie, 

o godz. 20.00 spotkanie z przedstawicielem Tamada Tour w hali 

odlotów (strefa D, stanowiska PLL LOT). Odprawa. Wylot do 

Gruzji o godz. 22.40. Lot trwa ok. 3.45 godz. 
 

 
 

2. dzień (dystans: 20 km) – przylot do Tbilisi (ok. godz. 4.05 

czasu gruzińskiego), spotkanie z pilotem Tamada Tour, transfer 

z lotniska do hotelu, odpoczynek. Po śniadaniu wyjazd na 

zwiedzanie zabytków pięknej stolicy Gruzji. Zaczniemy od wizyty 

w 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 i orientalną 

architekturę kolorowych domów na skałach. Nieopodal 

odkryjemy słynne łaźnie siarkowe, w tym najbardziej znaną 

orientalną łaźnię Orbeliani (XIX w.) z mozaikowym frontonem w 

perskim stylu. 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. Wstąpimy także na degustację wina do 

klimatycznego wine baru. Potem przejdziemy przez 

futurystyczny most Pokoju nad Mtkwari, aby wrócić do hotelu 

na krótki odpoczynek przed obiadokolacją.   
 

 
 

Wieczorem 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 tamady, tańców i muzyki na żywo. Powrót 

do hotelu na nocleg. 
 

 
 

3. dzień (dystans: 242 km) – po śniadaniu czekają nas winne 

niespodzianki i spotkania z historią. Z Tbilisi pojedziemy do 

Mcchety, dawnej stolicy Iberii Kaukaskiej i perły gruzińskiej 

architektury z zabytkami pod patronatem UNESCO. Zwiedzimy 



 
 

 

tu gruziński Wawel – katedrę Sweticchoweli (XI w.) z grobami 

królów z dynastii Bagrationi i cennymi pamiątkami sakralnymi.  
 

 
 

Następnie w wiosce Igoeti odwiedzimy rzemieślniczą winiarnię 

Ori Marani. Nazwa ta oznacza po gruzińsku „dwie winiarnie” i 

symbolizuje połączenie winiarskich tradycji Gruzji i Francji. 

Winiarnię prowadzą pochodzący z winiarskiej rodziny Francuz 

Bastien Warskotte i jego żona, Gruzinka, Nino Gvantseladze. 

Ori Marani od 2016 r. wyrabia wina musujące (metodą 

stosowaną we francuskiej Szampanii) i niemusujące, które 

fermentują i leżakują w starych beczkach z francuskiego dębu 

bądź, zgodnie z gruzińską tradycją, w glinianych amforach 

kwewri – obie techniki są często mieszane dla uzyskania 

oryginalnego smaku i zapachu trunków. W Ori Marani 

skosztujemy win z odmian winogron pochodzących z małych, 

ekologicznych plantacji z gruzińskich regionów Kartlii, Kachetii i 

Imeretii: goruli mstvane (rosną głównie w okolicy Gori i zdaniem 

gruzińskiego historyka Iwane Dżawachiszwilego stanowią 

najlepszy gatunek winogron do wyrobu wysokiej klasy wina 

białego), chinuri (ich nazwa pochodzi od barwy liści drzewa 

oliwnego, którą dawniej zwano w Gruzji chini – z kolei słowo 

chinebuli oznacza po gruzińsku „super”, „perfekt”, „wybitne”, co 

doskonale oddaje istotę tych winogron), tsiska (winogrona z 

regionu Imeretii, z których powstaje wyborne, orzeźwiające wino 

o jasnosłomkowej barwie), aladasturi (również z Imeretii, 

stosowane głównie do wyrobu półwytrawnych win różowych), a 

także rkatsiteli i saperavi (odmiany popularne w regionie 

Kachetii; z rkatsiteli powstaje wino białe o subtelnym, korzenno-

owocowym smaku, z kolei z saperavi produkuje się wina 

czerwone o intensywnej barwie). Ciekawostką Ori Marani są 

także wina z mieszanki winogron gruzińskich i francuskich, np. 

saperavi i cabernet sauvignon z rocznika 2017 r.  

 

 
 

Z nutą winnych wspomnień ruszymy do Gori, gdzie urodził się 

Józef Stalin (Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili). Zainteresowani 

będą mogli zwiedzić muzeum radzieckiego dyktatora (bilet ok. 

15 GEL). W pobliżu Gori zdobędziemy najstarsze w Gruzji 

skalne miasto Uplisciche (V w. p.n.e.), niegdyś siedzibę 

władców i ośrodek przedchrześcijańskiego kultu. Nieopodal, w 

urokliwej wiosce Tsedisi, odwiedzimy winiarnię Wine Artisans 

Chateau. Skosztujemy lokalnych trunków i zasłuchamy się w 

niesamowite opowieści o tym, jak Andro Barnovi 

eksperymentuje z gruzińską tradycją winiarską, aby uzyskać 

fenomenalne w smaku, ekologiczne wina z kwewri. Powrót do 

Tbilisi na obiadokolację w lokalnej restauracji i nocleg w hotelu. 
 

 
 

4. dzień (dystans: 332 km) – po śniadaniu ruszymy z Tbilisi na 

północ Gruzji. Najpierw odwiedzimy cerkiew Dżwari (VI–VII w.), 

położoną na wzgórzu na przedmieściach Mcchety. Zgodnie z 

tradycją religijną właśnie w tym miejscu chrzcicielka Gruzji 

św. Nino postawiła pierwszy na ziemiach gruzińskich krzyż. Ze 

wzgórza ujrzymy piękną panoramę miasta i styku głównych rzek 

Gruzji – Mtkwari i Aragwi.  

 

 
 

Następnie udamy się na eskapadę spektakularną Gruzińską 

Drogą Wojenną. Na szlaku zwiedzimy twierdzę Ananuri (XVI–

XVII w.), położoną nad malowniczym rezerwuarem Zhinvali. 

Kaukaskimi serpentynami dotrzemy 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, często skrytą 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. 



 
 

 

 

 

5. dzień (dystans: 165 km) – po śniadaniu wyjazd do zielonego 

regionu Kachetii, słynącego z tradycji winiarskich (stąd pochodzi 

70 proc. krajowej produkcji wina). Już niecałą godzinę drogi na 

wschód od Tbilisi odwiedzimy rodzinną winiarnię Tedo’s 

Marani w miasteczku Sagaredżo. Tu, wśród łagodnych wstęg 

zielonego Kaukazu, Tedo Gzirishvili i jego córka wprowadzą nas 

w niezwykły świat gruzińskiego winiarstwa, którym Tedo zajmuje 

się od 1985 r. W nastrojowej, kamiennej piwniczce skosztujemy 

organiczne wina z winogron saperavi, rkatsiteli i mtsvane 

kakhuri, zbieranych w ekologicznych winnicach i leżakujących w 

glinianych amforach kwewri lub, według metody europejskiej, w 

stalowych kadziach. Chętni będą też mogli spróbować czaczę, 

czyli gruzińską wódkę z winogron.  
 

 
 

 
 

Na szlaku kachetyjskiej przygody zatrzymamy się następnie 

żeńskim klasztorze Bodbe (IX–XVII w.), miejscu spoczynku św. 

Nino, za której sprawą Gruzja przyjęła chrześcijaństwo już w 337 

r. (jako drugi kraj świata po Armenii). Stąd już blisko do 

Sighnaghi (XVIII w.), miasta miłości, jednego z piękniejszych w 

Gruzji i zwanego gruzińskim Carcasonne. Zwiedzimy tu potężne 

mury obronne (XVIII w.), liczące 2,5 km długości i 23 wieże 

strażnicze, i wybudowane dla obrony przed Dagestańczykami, 

skąd roztacza się panorama porośniętej winoroślami doliny rzeki 

Alazani. Czas wolny na zwiedzanie we własnym zakresie: 

można zobaczyć urokliwe miejskie kamieniczki, 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).  

 

 
 

 

 

 

 

Z Sighnaghi malowniczymi kaukaskimi serpentynami dotrzemy 

do Nodaris Marani w Anaga – rodzinnej winnicy Sophy 

Maisuradze i Krzysztofa Nodara Ciemnołońskiego, właścicieli 

Tamada Tour. Zostaniemy ugoszczeni w prawdziwie gruzińskim 

stylu podczas supry, tradycyjnej biesiady z lokalnymi 

przysmakami, winem wyrabianym w amforach kwewri (unikalną 



 
 

 

na skalę światową metodą, wpisaną na listę UNESCO), 

poetyckimi toastami i pełną niespodzianek magiczną atmosferą. 

Po atrakcjach wieczoru przejazd na nocleg do hotelu w Kwareli. 
 

 
 

6. dzień (dystans: 106 km) – po śniadaniu krótki przejazd do 

wytwórni wina Khareba. Na obrzeżach miasteczka Kwareli 

przejęła ona od państwa 14 km powojskowych tuneli, aby 

przechowywać w nich swoje wino. Khareba posiada w różnych 

częściach Gruzji aż 1500 ha ekologicznych winnych sadów, 

gdzie rośnie 25 odmian winogron. W tunelach Khareby – 

wytwórni światowej sławy – poczujemy klimatyczną aurę, która 

sprzyja degustacji organicznych trunków wraz z gruzińskim 

chlebem, serem i oliwą. Po kolejne wrażenia pojedziemy wzdłuż 

rzeki Alazani do monastyru Alawerdi (XI w.) – to drugi 

najwyższy budynek kościelny w Gruzji (kopuła katedry ma 55 m 

wysokości) z intrygującą piwniczką winną w stylowych 

podziemiach. Alaverdi Marani powstała w miejscu starej 

piwnicy klasztornej z VIII–X w. W XI w. wnętrze kryło 25 

zakopanych w ziemi amfor kwewri, lecz po oryginalnym 

średniowiecznym wyposażeniu niewiele ocalało do czasów 

współczesnych. W 2006 r. miejscowy biskup odnowił piwniczkę 

i korzystając z wiedzy przekazanej mu przez dziadka, przywrócił 

Alawerdi tradycję winiarską. Mnisi produkują dziś zarówno wino, 

jak i czaczę, a w niewielkim przyklasztornym sadzie uprawiają 

aż 102 odmiany winogron!  
 

 
 

Równie fascynującym punktem na mapie gruzińskiego 

królestwa wina jest wioska Napareuli, gdzie odwiedzimy 

winiarnię 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 ekologicznego 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. 
 

 
 

W drodze powrotnej do Kwareli odwiedzimy również muzeum i 

cerkiew św. Archaniołów w twierdzy Gremi (XV w.), jednym 

z najważniejszych zabytków architektury gruzińskiej i dawnej 

stolicy królestwa Kachetii.  

 

 
 

Na koniec dnia czeka nas biesiada w klimatycznej winnicy 

naszego przyjaciela Alexandre. Podczas supry skosztujemy 

pysznych gruzińskich dań w nieodłącznym towarzystwie 

lokalnego wina. Nocleg w hotelu w Kwareli.  

 

 
 

7. dzień (dystans: 90 km + dla chętnych 16 km trekkingu) – 

po śniadaniu ruszymy na wschód Gruzji, w pobliże granicy z 

Azerbejdżanem – na spotkanie natury do Parku Narodowego 



 
 

 

Lagodechi. Ten najstarszy i jeden z największych rezerwatów 

przyrody w Gruzji założył w XIX w. polski botanik Ludwik 

Młokosiewicz. W Parku Narodowym Lagodechi udamy się na 

całodzienny trekking do wodospadu Gurgeniani o 

imponującej wysokości 40 m (dystans: 16 km, szlak czerwony). 

Po drodze będziemy musieli kilkukrotnie przekroczyć rzekę – 

przydadzą się solidne, nieprzemakalne buty o dobrej 

przyczepności. Dla osób niezainteresowanych trekkingiem 

możliwa jest wizyta w miasteczku Lagodechi i mniej 

wymagających częściach rezerwatu. Na wszystkich czekają tu 

piękne widoki, a także wyjątkowe okazy fauny i flory (park 

gromadzi blisko 1500 różnych gatunków roślin, niemal 40 

gatunków ssaków, m.in. kozice, orły, wilki, rysie, niedźwiedzie, 

sowy, 120 gatunków ptaków, 13 gadów, 4 płazów i 1300 

owadów – większość znalazła się tu z inicjatywy Młokosiewicza). 

Biesiada na świeżym powietrzu przy rzece Ninoskhevi. Powrót 

na nocleg do hotelu w Kwareli.  
 

 
 

8. dzień (dystans: 161 km) – po śniadaniu tego dnia czeka nas 

ciąg dalszy winnej wyprawy po regionie Kachetii. Przygodę 

zaczniemy od wizyty w miasteczku Telawi. Najpierw zajrzymy 

na lokalny bazar, oferujący „mydło i powidło”, w tym 

czurczchele – gruzińskie słodycze. Następnie udamy się na 

degustację wina do winiarni Chona’s Marani, prowadzonej 

przez rodzinę Chonashvili.  

 

 
 

Stąd krótki przejazd do wioski Tsinandali, w której zwiedzimy 

otoczony parkiem orientalny pałac Aleksandra 

Czawczawadze, XIX-wiecznego arystokratycznego poety. 

Zdegustujemy tu także białe wino Tsinandali – w dwóch 

kieliszkach znajdziemy trunek o tej samej nazwie, jeden 

wyrabiany metodą europejską, a drugi gruzińską, co pozwoli 

nam wychwycić znaczące różnice w jego nutach smakowych i 

zapachowych. 
 

 
 

Dalsza droga zaprowadzi nas do Ruispiri Biodynamic 

Vineyard, jedynej w Gruzji winiarni biodynamicznej. 

Ekologiczną winnicę prowadzi Giorgi Aladashvili, który 

rezygnuje z nowoczesnych praktyk rolniczych na rzecz m.in. 

pługów konnych oraz nawozów z kory drzew, pokrzyw i lilii. To 

będzie niesamowite spotkanie z tradycją gruzińskiego 

winiarstwa, w które zanurzymy się wszystkimi zmysłami! U 

Giorgiego skosztujemy aż 8 gatunków bio win z odmian 

saperavi, kisi, khikhvi czy kakhuri green; chętni będą też mogli 

spróbować czaczę. Niespodzianką dnia będą ponadto 

warsztaty kulinarne. Upieczemy gruziński chleb i szaszłyki, by 

spałaszować je wraz z innymi rarytasami w inspirującym 

towarzystwie naszych gospodarzy. Przejazd powrotny z regionu 

Kachetii do Tbilisi. Pożegnalna obiadokolacja – supra z muzyką 

i tańcami na żywo oraz udziałem tamady, mistrza toastów. 

Nocleg w hotelu. 

 

 
 

9. dzień (dystans: 10 km) – odpoczynek i przygotowanie do 

powrotu do Polski. Śniadanie w formie suchego prowiantu. 

O godz. 2.00 w nocy wyjazd na lotnisko, wylot na lotnisko 

Chopina (Okęcie) w Warszawie o godz. 4.50 (6.35 czasu 

polskiego). Lot trwa ok. 3.45 godz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

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.), po drodze mijając 

cuda przyrody i architektury: twierdzę Ananuri (XVI–XVII w.) nad 

ogromnym zbiornikiem wodnym Zhinvali, kurort narciarski 

Gudauri czy bajeczną dolinę Sno. 

 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 

 
 

Gruzińskie tańce i muzyka. Gruzini to niesamowicie 

muzykalny naród. Pewien grecki historyk pisał, że śpiewali i 

tańczyli, nawet idąc na wojnę! Dziś najlepszą okazją do 

wspólnego muzykowania jest supra, tradycyjna biesiada. Biorąc 

udział w uczcie, posłuchamy czakrulo – polifonicznego 

ludowego śpiewu gruzińskiego, który uznano za Arcydzieło 

Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości, a w 2008 r. 

objęto patronatem UNESCO. Co ciekawe, w 1997 r. jedną z 

gruzińskich pieśni „Czakrulo” wysłano w kosmos na złotej płycie 

z 25 najlepszymi melodiami z całego świata. Równie ważne 

miejsce w gruzińskiej kulturze zajmują ludowe tańce, niezwykle 

żywiołowe, pełne wdzięku, emocji i opowieści ukrytych w 

eleganckich układach choreograficznych. W kraju, którego 

folklor liczy ponad 1500 lat, poznamy temperamentne, 

przyspieszające bicie serca tańce kazbeguri (demonstruje 

twardość gruzińskich górali), khevsuruli (ukazuje rywalizację 

mężczyzn o kobietę) i khorumi (dawniej tańczony przed bitwą), 

romantyczny taniec kartuli (tańczony przez młodą parę na 

weselu) oraz tańce acharuli i partsa, charakteryzujące się 

kolorowymi strojami i swobodnym, radosnym nastrojem. Bo 

Gruzini mają pieśni i tańce na każdą okoliczność, również na 

zwykłe dni, które dzięki muzyce nabierają nowych barw. 

 

 
 

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. Pomiędzy toastami – czas na pyszności! Sięgniemy 

po placki chaczapuri i pierożki chinkali, które uraczą nasze 

podniebienia rozmaitymi nadzieniami. Spróbujemy badridżani – 

bakłażanów z orzechową pastą saciwi, gruzińskiego leczo 

adżabsandali, przystawki pchali albo dżondżoli – sałatki z 

kiszonych kwiatostanów kłokoczki południowej. Skosztujemy też 

fasolową zupę lobiani, znakomite sery, czurczchele, lemoniady 

oraz inne potrawy, desery i napoje, z których słynie Gruzja. 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Królestwo gruzińskiego wina – Kartlia i Kachetia 9 dni, winiarska 

wycieczka objazdowa. 

 

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.  

 

Szczegóły dotyczące wyprawy: 



 
 

 

 

W cenie: 

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

− transfery lotnisko – hotel – trasa wycieczki (klimatyzowany bus z Wi-

Fi i radiem), 

− przejazdy autami 4×4 na wybranych odcinkach wycieczki,  

− 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, 

− zwiedzanie z degustacją w lokalnych winiarniach, zgodnie z 

programem wycieczki, 

− warsztaty kulinarne, 

− pokaz folklorystyczny gruzińskich tańców i muzyki na żywo, 

− eskapada Gruzińską Drogą Wojenną do cerkwi Cminda Sameba, 

− trekking po Parku Narodowym Lagodechi, 

− wejścia biletowane do zwiedzanych muzeów, świątyń, atrakcji, 

− ciekawostki etnograficzne, historyczne i przyrodnicze, 

− wizyty na lokalnych, barwnych bazarach, 

− 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: 

− 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.), 

− lunchy, przekąsek, posiłków oraz napojów alkoholowych i 

bezalkoholowych nieujętych w programie wycieczki, 

− opcjonalnych opłat za fotografowanie/filmowanie w zwiedzanych 

obiektach, 

− biletowanych atrakcji fakultatywnych, 

− zwyczajowych napiwków, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych, 

− innych usług nieujętych w programie wycieczki. 
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