Narty w Swanetii 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 – MESTIA – HACWALI, TETNULDI – USZGULI – KUTAISI

1. dzień – przylot na lotnisko w Kutaisi. Spotkanie z pilotem
Tamada Tour. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny.
Kolacja i nocleg w Kutaisi lub, w zależności od godziny przylotu
wszystkich uczestników, możliwy bezpośredni transfer do Mestii
tego samego dnia.

2. dzień (dystans: 250 km) – po śniadaniu przejazd do regionu
Swanetii na Wielkim Kaukazie. Podążymy z nurtem rzeki Enguri
(Inguri), wzdłuż której ciągnie się wiele kapitalnych punktów
widokowych, m.in. zapora Enguri i inne miejsca z pięknym
pejzażem rzeki, krętych dróg i pnących się coraz wyżej gór ze
śnieżnymi czapami. Malowniczym szlakiem dotrzemy do Mestii,
stolicy regionu. Zakwaterowanie w hotelu. Powitalna supra –
tradycyjna gruzińska biesiada z pysznym jedzeniem, winem
(wyrabiane unikalną na skalę światową metodą w amforach
kwewri – UNESCO) i poetyckimi toastami tamady. Nocleg.

3.–6. dzień – po śniadaniu czas wolny na zimowy relaks i białe
szaleństwo w kurortach Swanetii – Hacwali i Tetnuldi. Na stoki
można prosto z Mestii dojechać wyciągiem lub samochodem.
Na miejscu czekają znakomicie przygotowane trasy zjazdowe o
różnym poziomie trudności (rozciągają się na wysokości 1868–
2348 m n.p.m. w Hacwali oraz 2265–3183 m n.p.m. w Tetnuldi),
wypożyczalnie sprzętu, szkółki narciarskie i snowboardowe,
knajpki i kawiarnie z rozgrzewającymi smakołykami lokalnej
kuchni, a także rozmaite górskie atrakcje. Stoki Swanetii są
idealne do uprawiania freeride’u, skitouru, heliskingu,
snowboardu. Wrażeń dostarcza także piękny widok na okoliczne
góry: Zuruldi (2347 m), Tetnuldi (4858 m), Uszbę (4710 m) i
Szcharę (5193 m) – najwyższy szczyt Gruzji. W chwilach
wolnych od szusowania warto odkryć ciekawostki w Mestii i
pobliżu – chętni mogą zobaczyć Swaneckie Muzeum Historii i
Etnografii, muzeum Margiani, zabytkowe machubi z muzeum
słynnego gruzińskiego alpinisty Mikhaila Khergianiego, lokalne
cerkwie czy wybrać się nad jeziora Koruldi (atrakcje
fakultatywne płatne indywidualnie). Aktywności w ciągu dnia we
własnym zakresie. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu.

7. dzień (dystans: 210 km) – po śniadaniu wyprawa 4×4 do
Uszguli (±2100 m n.p.m.), zespołu górskich osad u podnóża
Szchary. Po drodze, za przełęczą Ughviri i serpentyną
kaukaskich zakrętów, zatrzymamy się przy Baszcie Miłości,
owianej legendą o nieszczęśliwie zakochanej parze. W Uszguli
zobaczymy średniowieczne domy machubi z wieżami
obronnymi i inne zabytki. Chętni będą mogli zwiedzić lokalne
muzeum etnograficzne (bilet wstępu ok. 40 GEL). Powrót do
Kutaisi. Wieczorem pożegnalna supra w domowej winnicy. W
magicznej atmosferze powrót do hotelu na nocleg.

8. dzień (dystans: 10 km) – w zależności od godziny
planowanego wylotu możliwe dodatkowe atrakcje: city tour po
Kutaisi, zwiedzanie Jaskini Prometeusza. Transfer na lotnisko w
Kutaisi i lot powrotny.
Wybrane atrakcje

rodowej. W udostępnionych do zwiedzania wieżach poznamy
intrygujące tradycje Swanów. W jednej z nich odkryjemy też dom
– muzeum Mikhaila Khergianiego, słynnego gruzińskiego
alpinisty, który wytyczył wiele malowniczych szlaków na
Kaukazie oraz w górach Azji Środkowej i Europy. Idąc tropem
lokalnych smaczków, spróbujemy kubdari, czyli sycącego
placka z mięsnym farszem, a głodni kolejnych wrażeń zajrzymy
do arcyciekawego Muzeum Historyczno-Etnograficznego z
unikatowymi średniowiecznymi ikonami, rękopisami i wyrobami
ze złota. W otoczonej kamiennymi fortyfikacjami Mestii
zobaczymy także perełki architektury sakralnej, przykładowo
cerkiew Macchwariszi z pięknymi freskami oraz ikonami (XIII–
XIV w.).

Swanetia to region w północno-zachodniej Gruzji, na Wielkim
Kaukazie. Słynie z majestatycznych gór (znajduje się tu
najwyższy szczyt Gruzji: Szchara – 5193 m n.p.m.), osady
Uszguli, placków kubdari (mięsna odmiana chaczapuri), a
przede wszystkim z machubi – średniowiecznych wież
mieszkalno-obronnych, w których krewcy Swanowie chronili
siebie i swój dobytek przed śnieżnymi lawinami, okolicznymi
najeźdźcami lub… wendettą innych rodów. Od wieków otoczone
nieprzebytymi górami machubi w Mestii, stolicy regionu, i
okolicznych przysiółkach były przystanią dla lokalnych i
narodowych skarbów. Dziś w niektórych kamiennych wieżach
odkryjemy muzea, które z dumą pielęgnują endemiczną
swanecką kulturę, trwającą w izolacji od reszty kraju, a dzięki
temu zachowującą wiele oryginalnych cech i historyczną
ciągłość.

Mestia to niewielkie miasteczko z wielką historią. Wpisane wraz
z obszarem Górnej Swanetii na Listę światowego dziedzictwa
kulturalnego i przyrodniczego UNESCO, przez wieki było
ważnym ośrodkiem kultury Gruzinów i grupy etnicznej Swanów.
Klimatyczne, nieco tajemnicze i zewsząd otoczone
majestatycznymi
szczytami
Kaukazu,
kryje
mnóstwo
wspaniałych zabytków. W krajobrazie Mestii znajdziemy typowe
dla regionu średniowieczne domostwa machubi z basztami
obronnymi, które zapewniały bezpieczeństwo na wypadek
najazdu wroga lub praktykowanej tu niegdyś krwawej zemsty

Uszguli uważano niegdyś za najwyżej położoną osadę w
Europie. Dziś wiadomo, że istnieją wyżej położone
miejscowości, ale tylko ten zespół górskich wiosek może się
pochwalić oszałamiającymi pejzażami Gór Swaneckich i
niezwykłymi zabytkami, wpisanymi na Listę światowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Po
potężnej lawinie, która zeszła tu w 1987 r., zwiedzać można
cztery lokalne wsie: Zhibiani, Chubiani, Chajashi i Murkmeli,
położone na uśrednionej wysokości 2100 m n.p.m. i dostępne
właściwie tylko w sezonie wakacyjnym, bo na kolejne sześć
miesięcy odcinają je od świata ogromne zwały śniegu.
Zobaczymy tam 37 charakterystycznych dla regionu
kamiennych baszt obronnych z XVII w., wysokich na 20 m, oraz
Basztę Miłości, z którą związana jest legenda o nieszczęśliwie
zakochanej parze. W uszgulskich zaułkach odkryjemy też
muzeum folkloru i muzeum dewocjonaliów, tradycyjne
domostwo machubi z dawnymi sprzętami i XI-wiecznymi
rzeźbionymi drzwiami oraz galerię sztuki kultowego malarza
Fridona Nizharadze. Poznamy także ludzi, potomków

budowniczych swaneckich wież obronnych, którzy zamieszkują
uszgulskie domy niezmiennie od pokoleń – i codziennie mają
przed oczami oszałamiający widok na najwyższy szczyt w
Gruzji: Szcharę (5193 m n.p.m.).

Tetnuldi to jeden z najpiękniejszych szczytów Kaukazu.
Piramidalny, dostojny kształt wysokiej na 4858 m n.p.m. góry
(wedle wielu źródeł 10. najwyższej na Kaukazie) stanowi wręcz
idealną przeciwwagę dla rozwichrzonej postury przeciwległej
Uszby. Swanowie opowiadają, że w wierzchołkach obu
szczytów – Tetnuldi, zwanego Niewinną Białą Górą, i Uszby,
czyli Nieszczęsnego, uważanego za sprawą swojej sylwetki za
Matterhorn Kaukazu – kryją się niespełnieni kochankowie,
którzy nie mogli zostać mężem i żoną z powodu zbyt bliskiego
pokrewieństwa. Pozostało im jedynie wstydliwie spoglądać na
siebie z oddali, zza chmur przesłaniających malowniczo
ośnieżone granie. Łatwo sobie wyobrazić, że spływające z
Tetnuldi imponujące lodowce to nic innego jak łzy
niepocieszonej Białej Królowej. Choć lokalne legendy o tym nie
wspominają, wspaniałe krajobrazy same pobudzają fantazję.
Damy się im ponieść – jak zrobił to pierwszy zdobywca góry
Douglas Freshfield w 1896 r. i jak czynią to narciarze, którzy
korzystają z niedawno otwartego tu kurortu narciarskiego z
najdłuższą na Kaukazie Południowym trasą zjazdową (9,5 km).

Szchara (5193 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Gruzji i trzeci co
do wysokości na Kaukazie. Monumentalną górę, zdobytą po raz
pierwszy w 1888 r., zobaczymy w Górnej Swanetii, przy granicy
gruzińsko-rosyjskiej. Szchara, która jest też najwyższą częścią
potężnego muru skalnego zwanego Ścianą Beizingi, to jedna z
trudniejszych gór do wspinaczki – wymaga umiejętności
pokonywania zdradliwych, poszarpanych, granitowo-łupkowych
grani, w wyższych partiach pokrytych wiecznym śniegiem i
lodem. Droga pod dach Gruzji jest za to wręcz dziecinnie łatwa

i niezwykle malownicza. Na piaszczystym, równym szlaku,
wiodącym przez pełną zieleni i kwiatów dolinę rzeki Inguri,
znajdziemy niejedną okazję do relaksu na łonie natury i
zrobienia wspaniałych zdjęć. Pokonamy drewniane mosty nad
rozlewiskami krystalicznej wody i przysiądziemy na rozległych
łąkach, skąd widać majaczące w oddali swaneckie wieże
obronne. A gdy wysoko podniesiemy wzrok, ujrzymy Szcharę –
klejnot gruzińskiej przyrody, który to chowa się za chmurami, to
ukazuje swe imponujące oblicze w pełnej krasie.

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.

Informacje dodatkowe
Impreza: Narty w Swanetii 8 dni, wycieczka narciarska.
Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl.
Cel charytatywny: szczegóły u Organizatora.
W cenie:
− transfery lotnisko – hotel – trasa wycieczki (klimatyzowany bus z WiFi i radiem),
− zakwaterowanie w hotelach 3* (pokoje 2-3-os. z łazienkami),
− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu (zależnie od godzin
przylotu/wylotu),
− 4 dni szusowania na stokach Swanetii,
− wyprawa 4×4 do Uszguli,
− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni
gruzińskiej i winem),
− supra – gruzińska biesiada z pysznym jedzeniem, winem i toastami
tamady,
− wizyta w lokalnej winnicy z suprą, degustacją wina i czaczy,
− wejścia biletowane do zwiedzanych atrakcji zgodnie z programem,
− atrakcje przyrodnicze, historyczne i kulturowe,
− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika i właściciela Tamada
Tour,
− kameralna grupa,
− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC z rozszerzeniem o
amatorskie uprawianie sportów zimowych + bagaż,
− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy.
Cena nie obejmuje:
− biletów lotniczych do i z Kutaisi,
− dopłaty lotniskowej za przewóz sprzętu narciarskiego (narty, kijki,
buty, kask),
− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku,
− skipassu (karta narciarza do indywidualnego nabycia w kurortach
Hacwali i Tetnuldi),
− rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o sporty zimowe i
ekstremalne
zgodnie
z
klasyfikacją
ubezpieczyciela:
https://www.signal-iduna.pl/sporty/,
− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-os. w
hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.),
− lunchy, przekąsek, 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,
− usług nieujętych w programie wycieczki.
© 2022 TAMADA TOUR. 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.
www.tamadatour.pl

