
 
 

 

 

Kobieca Gruzja – Tuszetia, 

Pankisi, 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 – KVEMO ALVANI – TUSZETIA: OMALO – DARTLO – 

OMALO – KVEMO ALVANI – DOLINA PANKISI: DUISI – 

KACHETIA: ARTANA – ALAWERDI – KWARELI – ACHMETA – 

ARTANA – TELAWI – ARTANA – TELAWI – TSINANDALI – 

SIGHNAGHI – MELAANI – SAGAREDŻO – TBILISI – MCCHETA – 

TBILISI 

 

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

spotkanie z przedstawicielem Tamada Tour w hali odlotów 

(strefa D, stanowiska PLL LOT). Odprawa i nocny lot do Gruzji. 

 

 
 

2. dzień – poranny przylot do Tbilisi, spotkanie z pilotem 

Tamada Tour, transfer do miejscowości Kvemo Alvani na 

śniadanie. Po krótkim odpoczynku eskapada terenówkami do 

dzikiej Tuszetii, trudno dostępnej krainy historycznej na 

wschodzie Gruzji, gdzie docierają tylko żądni wrażeń śmiałkowie 

i prawdziwi odkrywcy. Pokonanie wysokogórskiej trasy 72 km do 

wsi Omalo zajmie ok. 3,5 godz. Przeprawimy się przez przełęcz 

Abano (2926 m n.p.m.), łańcuch górski Pirikita, wąskie 

serpentyny żwirowych dróg na zboczach gór, drewniane mosty 

nad rzekami i kamieniste wąwozy z pięknymi wodospadami. 

Czekają nas genialne widoki i spora dawka adrenaliny!  

 

 
 

Po przyjeździe do Omalo odpoczynek w guesthousie. Dla 

chętnych lekki trekking po okolicy. W promieniach 

zachodzącego słońca przyjrzymy się wsi, w której pejzażu rysują 

się charakterystyczne dla Tuszetii kamienne domy i 

średniowieczna twierdza Keselo. Wieczorem powitalna 

obiadokolacja w gruzińskim stylu. Nocleg. 

 

 
 

 
 

3. dzień – po śniadaniu off-roadowa przygoda na krańcu 

gruzińskiego raju. W poszukiwaniu kaukaskiej dzikości 

pojedziemy szutrowymi drogami do Dartlo, najładniejszej wioski 

historycznej w Tuszetii. Do skarbów osady należą twierdza 

Kvavlo (XIII w.), zabytkowe baszty obronne, wernakularne domy 

karseani, krypty (XV–XVII w.), sabcheo (tradycyjny sąd 

plemienny z XVII–XVIII w.), ruiny cerkwi (XIX w.), pogańsko-



 
 

 

chrześcijańskie miejsce kultu ikony Yakhsari, petroglify i rytualne 

kopce khati. Po zwiedzaniu, wędrówce i fotografowaniu 

spektakularnych krajobrazów powrót do Omalo.  

 

 
 

Idylliczne popołudnie spędzimy z lokalnymi kobietami – 

czekają nas warsztaty kulinarne z wypiekiem gruzińskiego 

chleba puri, warsztaty haftowania i fascynujące opowieści o 

codziennym życiu w rejonie Kaukazu, który bywa odcięty od 

świata przez nawet 10 miesięcy w roku! Tuszeci i Bacbowie, 

rdzenni mieszkańcy Tuszetii, wiodą życie żmudne, lecz proste, 

spokojne, zgodne z naturą i starożytnymi tradycjami 

kulturowymi. Są znakomitymi pasterzami, słyną z wybornych 

serów i pięknego rękodzieła, m.in. kolorowych wełnianych 

swetrów, skarpetek i dodatków, których tajniki wyrobu zgłębimy 

pod okiem naszych gospodyń. Po pełnym wrażeń dniu 

obiadokolacja i nocleg w guesthousie w Omalo. 

 

 
 

4. dzień – po śniadaniu pożegnanie z Tuszetią i powrót przez 

przełęcz Abano do Kvemo Alvani. Odpoczniemy po 

emocjonującej przeprawie i ruszymy do doliny Pankisi zwiedzić 

wioski Kistów, grupy etnicznej gruzińskich Czeczenów, którzy 

przybyli na te tereny w XIX w., zasymilowali się z Gruzinami, lecz 

zachowali własny język, tradycje i religię – islam sunnicki 

z praktykami sufizmu, wyznaczający znaczną część lokalnego 

stylu życia. Podczas spaceru kulturowego po wiosce Duisi 

zobaczymy Muzeum Etnograficzne Pankisi i warsztat filcowy 

Ziziego, gdzie kistyńskie kobiety wyrabiają tradycyjnymi 

metodami barwne ubrania i akcesoria z wełny. Wstąpimy też do 

najstarszego w dolinie Starego Meczetu z 1902 r., w którym co 

piątek hadżistki, członkinie kobiecego bractwa sufickiego, 

odprawiają ekstatyczną modlitwę zikr – obserwacja tego 

obrzędu będzie niezwykłym doświadczeniem! W Duisi spotkamy 

się również z Larą, bohaterką reportażu Wojciecha Jagielskiego 

„Wszystkie wojny Lary”. Wieczorem kistyńska biesiada, 

łącząca kulinarne tradycje Gruzji i Czeczenii. Przejazd na nocleg 

do stylowego hotelu z basenem w zacisznej wsi Artana. 

 

 
 

5. dzień – po śniadaniu rozpoczniemy eksplorację Kachetii, 

największego regionu winiarskiego Gruzji. W miasteczku 

Kwareli zwiedzimy zlokalizowaną w powojskowych tunelach 

winiarnię Khareba i skosztujemy światowej sławy organiczne 

wina z gruzińskim chlebem, serem i oliwą.  

 

 
 

Po drodze zobaczymy monastyr Alawerdi (XI w.). Jest to drugi 

najwyższy budynek sakralny Gruzji (55 m) i jedna z czterech 

Wielkich Katedr gruzińskiego prawosławia. Mnisi prowadzą 

piwniczkę winną Alaverdi Marani, której historia sięga VIII–X w., 

a w przyklasztornym sadzie uprawiają 102 odmiany winogron! 

 

 
 

Dalsza część dnia upłynie nam pod znakiem niezapomnianej 

uczty dla zmysłów. Wraz z naszą gospodynią zakasamy rękawy 

i przyrządzimy słynne gruzińskie potrawy. Po warsztatach 

kulinarnych, ze smakowicie zastawionym stołem, zasiądziemy 



 
 

 

do wieczornej supry w winnicy – tradycyjnej gruzińskiej 

biesiady z pysznym jedzeniem, winem z kwewri, poetyckimi 

toastami tamady i koncertem pieśni polifonicznych w 

wykonaniu męskiego chóru. Zanurzymy się w tradycje 

uhonorowane patronatem UNESCO i przekonamy się, co to 

znaczy ucztować po gruzińsku! Po sensualnych doznaniach 

powrót na nocleg do hotelu w Artana.  

 

 
 

6. dzień – śniadanie. Czas wolny na relaks w hotelu – można 

wypocząć w basenie, skorzystać z zabiegów SPA (dodatkowo 

płatne), poleniuchować z pięknym widokiem na zielone góry 

Kaukazu. Po niespiesznym przedpołudniu damy się ponieść 

żywiołowym gruzińskim tańcom ludowym. Warsztaty taneczne 

będą doskonałą okazją, by podejrzeć mistrzów i nauczyć się od 

nich podstawowych kroków i układów choreograficznych. 

 

 
 

 
 

Następnie wybierzemy się na degustację win do winnic 

prowadzonych przez Gruzinki. Z pierwszej ręki poznamy historie 

kobiet, które rzuciły wszystko, oparły się stereotypom i spełniły 

marzenie o własnej winnicy, a dziś z dumą pielęgnują starożytne 

gruzińskie tradycje, zdobywają prestiżowe nagrody winiarskie, 

są doceniane przez krajowe stowarzyszenia sommelierów i 

koneserów win z całego świata. Tym tropem trafimy pod Telawi 

do kolejnej kobiety, której świat kręci się wokół gruzińskiego 

dziedzictwa kulinarnego – tym razem o smaku rzemieślniczego 

sera marleta. Artystka z Tbilisi porzuciła wielkomiejskie życie 

dla kachetyjskiej wsi i krowy imieniem Marleta, dzięki której 

rozpoczęła w Gruzji nową serową tradycję – bo przecież dla 

chcącego niemożliwe nie istnieje! Inspirujący dzień zakończymy 

pyszną suprą, po której wrócimy na nocleg do hotelu w Artana. 

 

 
 

7. dzień – śniadanie, wymeldowanie z hotelu. Rankiem 

zajrzymy w Telawi na gruziński bazar z winem domowej roboty, 

lokalnymi serami, warzywami, owocami, przyprawami, 

straganowym „mydłem i powidłem”. Po odpoczynku w cieniu 

900-letniego platana ruszymy w dalszą  

 

 
 

Naszym kolejnym celem będzie orientalny pałac Aleksandra 

Czawczawadze w Tsinandali. Otoczona ogrodami posiadłość 

XIX-wiecznego arystokratycznego poety, zwanego „ojcem 

gruzińskiego romantyzmu”, kryje muzeum i pałacową winiarnię, 

w której skosztujemy lokalne wino wyrabiane dwiema metodami: 

europejską i gruzińską, co pozwoli wychwycić znaczące różnice 

w nutach smakowych i zapachowych obu trunków. Następnie 

odkryjemy Sighnaghi, jedno z najpiękniejszych miasteczek 

Gruzji, zwane gruzińskim Carcasonne. Podczas spaceru po 

„mieście miłości” zobaczymy potężne mury obronne (XVIII w.) 

z panoramą porośniętej winoroślami doliny rzeki Alazani, 

orientalne domy, rzeźby i stragany z pamiątkami. Jeżeli 

wystarczy czasu, dla chętnych wizyta w lokalnym muzeum z 

bogatymi zbiorami etnograficznymi, archeologicznymi i kolekcją 



 
 

 

malarstwa słynnego gruzińskiego prymitywisty Niko 

Pirosmanaszwilego (bilet wstępu ok. 20 GEL). 

 

 
 

 
 

Po południu degustacja herbat i ziół w Melaani. Odwiedzimy 

zaprzyjaźnioną Gruzinkę, która z botaniczną pasją ręcznie 

zbiera i tworzy pyszne herbaciane kompozycje z endemicznych 

gruzińskich roślin i tych powszechniej znanych: melisy, dzikiej 

róży, kwiatów oregano. Następnie skoczymy do Sagaredżo na 

pyszną suprę w winnicy. Po obiadokolacji ruszymy w dalszą 

drogę, by poznać nocne oblicze Tbilisi, bajecznie pięknej stolicy 

Gruzji. Skoczymy do klubu muzycznego i zrelaksujemy się w 

orientalnej łaźni siarkowej Orbeliani z mozaikowym frontonem 

w perskim stylu (XIX w.).  Nocleg w hotelu. 

 

 
 

8. dzień – po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi. Wjedziemy kolejką 

gondolową ponad dachami starego miasta na szczyt grzbietu 

górskiego Sololaki, by zobaczyć twierdzę Narikala (VI–VIII w.), 

pomnik Kartlis Deda (Matki Gruzji, XX w.) i wspaniałą panoramę 

miasta. Spacerem wzdłuż murów fortecy dotrzemy do 

najstarszej, 1500-letniej dzielnicy Abanotubani, z którą wiążą 

się legendarne początki stolicy Gruzji. Zobaczymy tu wodospad 

Leghvtakhevi, kolorowe domy na skałach i słynne łaźnie 

siarkowe. Czas wolny na lunch. Podczas dalszej wędrówki 

urokliwymi zaułkami Tbilisi zobaczymy rzeźbę tamady, cerkwie 

Sioni (XI–XII w.) i Anczischati (V–VI w.), krzywą wieżę 

zegarową przy teatrze lalek Rezo Gabriadze oraz przejdziemy 

przez futurystyczny most Pokoju nad rzeką Mtkwari. 

 

 
 

Po południu pojedziemy do Mcchety, pierwszej stolicy Gruzji z 

bezcennymi zabytkami pod patronatem UNESCO. Czeka nas tu 

najsmakowitsza część dnia, czyli warsztaty kulinarne u 

renomowanej szefowej kuchni, która gotuje dla kilku lokalnych 

restauracji i czołowych gruzińskich polityków. Poznamy sekrety 

gruzińskiej sztuki kulinarnej i nauczymy się przyrządzać 

popularne potrawy. Podczas uroczystej supry na stole pojawią 

się m.in. chinkali, chaczapuri, czkmeruli, odżachuri, bakłażany, 

gruzińskie sery, sałatki albo inne rarytasy w towarzystwie 

wybornego wina z kwewri, win musujących i toastów tamady. 

Po kulinarnej przygodzie, spowitej magiczną atmosferą 

gruzińskiej gościnności, zrelaksujemy się nad basenem i rzeką 

Mtkwari, a następnie wrócimy na nocleg do Tbilisi. 

 

9. dzień – śniadanie (suchy prowiant). O 2.00 nocny transfer na 

lotnisko w Tbilisi i wylot na lotnisko Chopina w Warszawie. 

 

Wybrane atrakcje 

 

 
 

Poza szlakiem. Zejdziemy z turystycznych szlaków, by poznać 

autentyczną Gruzję. Wybierzemy się niezadeptanymi ścieżkami 

do miejsc, w których doświadczymy prawdziwej magii jednego z 

najpiękniejszych krajów świata. Pokonamy niesamowicie 

zielone, pełne pierwotnej dzikości doliny i przełęcze wysokich 

szczytów, przecinane wstęgami szumiących rzek i kaskadami 



 
 

 

wodospadów. Zobaczymy drewniane chatki pasterzy i 

usłyszymy dzwonki pędzonych na górskie łąki owiec i bydła. 

Zawitamy do cichych cerkwi i wdrapiemy się na ruiny dawnych, 

oszałamiających potęgą twierdz obronnych. Zajrzymy do 

miasteczek, gdzie czas zatrzymał się 100 lat temu, i do wiosek, 

które zimą bywają całkowicie odcięte od świata. Dowiemy się, 

jak ludzie żyją tu naprawdę. Przyjrzymy się ich codzienności, 

zajdziemy na targ po świeże owoce i warzywa, posmakujemy 

tego, co mieszkańcy przyrządzają w swoich kuchniach, a 

przysłuchując się opowieściom Gruzinów o tym, co w życiu 

ważne, odkryjemy siebie na nowo. 

 

 
 

 
 

Dartlo to najładniejsza wioska historyczna w Tuszetii. Zaciszna 

osada leży 2000 m n.p.m., słynie z zabytków tradycyjnego 

budownictwa obronnego, sakralnych i ludowych. W centrum wsi 

wznosi się 6-piętrowa wieża warowna, która zapewniała lokalnej 

ludności schronienie na wypadek srogich zim i ataków wroga – 

na pierwszym piętrze przetrzymywano jeńców, na drugim, 

trzecim, czwartym i piątym ukrywały się kobiety z dziećmi, a z 

szóstego mężczyźni odpierali ataki najeźdźców. Kolejna baszta, 

Kvavlo (XIII w.), znajduje się na wzniesieniu pod wsią, skąd 

rozciąga się malownicza panorama niknącego w chmurach 

pasma Pirikiti oraz rzek Didi Khevi i Pirikita Alazani. Do skarbów 

Dartlo należą także kamienne domy wernakularne (zwane 

karseani), krypty (XV–XVII w.), sabcheo (XVII–XVIII w.) – 

tradycyjne miejsce plenerowych sądów plemiennych z 

ustawionymi w półkolu dwunastoma kamiennymi siedziskami 

dla starszyny z wiejskiego wymiaru sprawiedliwości, a ponadto 

ruiny cerkwi (XIX w.), pogańsko-chrześcijańskie miejsce kultu 

ikony Yakhsari, petroglify oraz khati, czyli rytualne kamienne 

kopce z czasów przedchrześcijańskich. 

 

 

 

 
 

Dolina Pankisi Położony u stóp Kaukazu wąwóz Pankisi jest od 

XIX w. domem dla Kistów – grupy etnicznej nazywanej 

gruzińskimi Czeczenami. Istnieje piękna legenda o tym, jak 

zawitali oni na ziemie nad rzeką Alazani, nieopodal 

malowniczych rezerwatów przyrody Ilto i Batsara. Źródła 

historyczne podają jednak bardziej prozaiczne powody ich 

przybycia: Kistowie uciekli przed rosyjską ekspansją na północy 

Kaukazu i religijną radykalizacją własnego kraju (niektóre źródła 

podają, że pojawili się w Gruzji już w XVI w., by pomóc w obronie 

przed najazdami ludów ze wschodu). W Gruzji zasymilowali się 

z chrześcijanami i wniknęli w lokalną kulturę. Razem świętowali, 

pili wino z rogów, pracowali, dzielili codzienne smutki i radości. 

Wiek później otrzymali też gruzińskie obywatelstwo, imiona i 

nazwiska. Do dziś żyją jednak w atmosferze bezpiecznego 

dystansu wobec nowej ojczyzny. Nie zapomnieli także o swoich 

korzeniach, o czym przekonamy się na każdym kroku wędrówki 

przez miejscowe wioski. Kistowie zachowali własny język 

(dialekt kistyński, spokrewniony z językiem czeczeńskim), 

oryginalne tradycje, surową etykietę rodzinną i wyjątkową religię 

– islam sunnicki z praktykami sufizmu, z którego zasad w dużej 

mierze wywodzi się lokalny styl życia. 

 

 
 

Duisi. Środkiem szutrowo-błotnistej drogi idzie stadko gęsi. 

Starowinki w chustach na głowach krzątają się przy obejściach. 

Zza rogu trzymającej się na słowo honoru altany spoglądają 

ciekawskie dzieciaki. Nie licząc ich wesołych szeptów, wokół 

panuje niemal idealna cisza, nie słychać nawet szczekania psów 

– miejscowi zgodnie z religią uważają je za nieczyste. To jedna 

strona wioski Duisi. A jak wygląda druga? Krok za krokiem 

odkryjemy, że największa osada w zielonej dolinie Pankisi 

(łącznie wiosek jest tu 16) tętni życiem – choć życie to różni się 

od prowadzonego w innych zakątkach Gruzji. Bo tu mieszkają 



 
 

 

Kistowie, gruzińscy Czeczeni. Bodaj najsłynniejszą mieszkanką 

wioski jest właścicielka miejscowego hostelu – to o niej i jej 

synach pisał polski dziennikarz i reportażysta Wojciech Jagielski 

w głośnej książce „Wszystkie wojny Lary”. Lecz błędem byłoby 

patrzeć na to miejsce jedynie przez pryzmat wojennego fatum. 

W warsztacie filcowym Ziziego kistyńskie kobiety tworzą 

kolorowe ubrania i akcesoria z owczej wełny, a tuż obok kipią 

smakiem tradycje kulinarne, łączące wpływy czeczeńskie i 

gruzińskie. Chlubą Duisi jest też lokalne muzeum etnograficzne 

oraz najstarszy w dolinie Pankisi Stary Meczet z 1902 r., gdzie 

Kistowie praktykują islam sunnicki z sufizmem, religię ludową z 

animistycznym pierwiastkiem pogaństwa. W każdy piątek 

hadżistki Kadirija – członkinie unikalnego w skali światowej 

kobiecego bractwa sufickiego, założonego przez szejka Kunta-

hadżi Kiszyjewa – odprawiają w meczecie zikr, ekstatyczną 

modlitwę, której towarzyszą śpiewy, klaskanie i tupanie, czasem 

przeradzające się we wręcz derwiszowski taniec. 

 

 
 

Tbilisi to miasto magiczne. Bajecznie piękna stolica Gruzji 

tworzy orientalny kalejdoskop feerycznych wrażeń, których nie 

sposób doświadczyć nigdzie indziej i z niczym porównać. 

Według legendy Tbilisi założył w IV w. król Wachtang I 

Gorgasali, oczarowany wstęgą Kaukazu z gorącymi źródłami 

siarkowymi. Od nich pochodzi nazwa miasta (tbili znaczy po 

gruzińsku „ciepły” – Tbilisi to dosłownie „ciepłe źródła”, a jednym 

słowem: „Cieplice”) i to również one dały początek najstarszej, 

1500-letniej Abanotubani, czyli Dzielnicy Łaźni. Dotrzeć tu 

warto, zaczynając od eskapady kolejką gondolową ponad 

dachami starówki na szczyt wzgórza Sololaki z potężną twierdzą 

Narikala (VI–VIII w.), pomnikiem Kartlis Deda (Matki Gruzji, XX 

w.) i wspaniałą panoramą miasta, którego symbolami są także 

futurystyczny most Pokoju nad rzeką Mtkwari i Cminda Sameba 

– największa cerkiew Kaukazu (XX w.). Szlak wzdłuż murów 

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

brzegu rzeki, wiedzie wprost do historycznej dzielnicy 

Abanotubani. Kryje one słynne łaźnie siarkowe (ikoną jest XIX-

wieczna łaźnia Orbeliani z mozaikowym frontonem w perskim 

stylu), wodospad Leghvtakhevi, kolorowe domy na skałach i 

urokliwe ulice, których perełkami są rzeźba tamady, cerkwie 

Sioni (XI–XII w.) i Anczischati (V–VI w.), krzywa wieża zegarowa 

przy teatrze lalek Rezo Gabriadze, liczne muzea, knajpki, wine 

bary. Nieopodal rozciąga się reprezentacyjna aleja 

Rustawelego, a na niej – Gruzińskie Muzeum Narodowe, 

pomnik św. Jerzego na placu Wolności, dawny ratusz, gmach 

parlamentu (w 2003 r. rozegrała się tu rewolucja róż), opera, 

dawny pałac gubernatora Kaukazu, cerkiew Kaszweti (XIX w.), 

teatr, filharmonia, modne butiki. Na mapie gruzińskiej stolicy 

kuszą też pchli targ Suchy Most, hipsterska Fabrika i inne 

atrakcje Tbilisi, spowitego baśniową aurą i lśniącego w górskiej 

dolinie niczym płynne złoto. 

 

 
 

Sighnaghi to najpiękniejsze miasteczko Gruzji. Leży w sercu 

winiarskiego regionu Kachetii, na wzgórzu (790 m n.p.m.) z 

malowniczą panoramą porośniętej winoroślami doliny rzeki 

Alazani i rysujących się w oddali gór Wysokiego Kaukazu. 

Sighnaghi powstało dopiero w XVIII w. (w miejscu 

średniowiecznej wsi Hereti, zwanej potem Kiziki), jako osada 

warowna, której zapożyczona z języka tureckiego nazwa 

oznacza „fort”. Lokalną dumą historyczną są potężne mury 

obronne, wybudowane w 1762 r. z rozkazu króla Herakliusza II 

dla obrony przed Dagestańczykami i innymi wrogimi plemionami 

kaukaskimi. Zachowana część imponującej twierdzy – 

porównywanej do francuskiego Carcassonne – liczy 2,5 km i 23 

wieże warowne (niektóre odrestaurowano na cele mieszkalne). 

Na mury prowadzą brukowane, otulone zielenią uliczki, wzdłuż 

których ciągną się zabytkowe cerkwie św. Jerzego i Szczepana, 

liczne rzeźby, orientalne kamienice, knajpki, stragany z 

pamiątkami, całodobowa sala ślubów (za jej sprawą Sighnaghi 

jest zwane „miastem miłości”) i lokalny oddział muzeum 

narodowego, słynący z bogatych zbiorów etnograficznych i 

archeologicznych, zwłaszcza kolekcji misternych rzeźb sprzed 

5000 lat i obrazów kultowego gruzińskiego prymitywisty Niko 

Pirosmanaszwilego. Niestety, za lukrowanymi fasadami 

Sighnaghi skrywa rozpad architektonicznej tkanki – jest 

wydmuszką na pokaz dla turystów, która zbiera tyle słów 

zachwytu, co utyskiwań na absurdalnie przeprowadzoną 

rewitalizację. Ale co by nie mówić, taką kameralną aurę, zabytki, 

winiarnie, sztukę i rzemiosło można odkryć tylko tutaj! 

 

 
 

Gruzińskie jedzenie. Gruzja jest pyszna! Sekrety gruzińskiej 

sztuki kulinarnej? Prostota, lokalne składniki oraz spora porcja 



 
 

 

soczystych warzyw i owoców, świeżych ziół i aromatycznych 

przypraw. Od kameralnych knajpek przez kultowe restauracje 

po zaprzyjaźnione winnice będziemy biesiadować na całego i 

odkrywać wszystkie smaki perły Kaukazu! Skosztujemy placki 

chaczapuri i kołduny chinkali – najsłynniejsze gruzińskie 

potrawy, które raczą podniebienia rozmaitymi nadzieniami dla 

miłośników kuchni wege i mięsnej. Na przystawkę sięgniemy po 

kolorowe pchali, doskonałe sery i chleb tonis puri z pieca 

szamotowego, a na większy apetyt – po sycące kababi, 

szaszłyki mcwadi, tołmę (gruzińskie gołąbki), szkmeruli (kurczak 

w sosie czosnkowym), ostri (gulasz wołowy), badridżani 

(bakłażany z orzechową pastą saciwi), leczo adżabsandali, zupy 

charczo, czichirtma, fasolową lobio. Smakowite kąski podlejemy 

orzeźwiającą lemoniadą i wybornym winem z kwewri, wznosząc 

wraz z tamadą niejeden toast. A co na deser? Koniecznie 

czurczchele – tradycyjne gruzińskie słodycze z orzechów 

włoskich w tatara, czyli karmelizowanym soku winogronowym. 

 

 
 

Wino z kwewri. Gruzja jest ojczyzną winiarstwa. W kraju rośnie 

ok. 500 odmian winogron, lokalna tradycja winiarska liczy 8 tys. 

lat, a unikalna w skali światowej metoda produkcji wina w kwewri 

została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa 

UNESCO. Kwewri to gliniane amfory do przechowywania i 

leżakowania wina, które zakopuje się w ziemi. Ta oryginalna 

technika wyrobu wina została wynaleziona przez ludy 

zamieszkujące Gruzję już w VI tysiącleciu p.n.e., 

prawdopodobnie pod wpływem kultury Sumerów. Jak powstaje 

gruzińskie wino w kwewri? Najpierw umieszcza się sok 

winogronowy i pulpę (skórki i pestki) w amforze, którą przykrywa 

się płaskim kamieniem. Zawartość miesza się 3–4 razy dziennie 

tradycyjnymi narzędziami, aby pobudzić proces fermentacji. Po 

2 miesiącach kwewri zostaje szczelnie zaczopowane gliną i 

pozostawione do sklarowania zawartości – na dnie amfory 

osiada pulpa (czacza), a powyżej powstaje wino. Po upływie 3–

6 miesięcy następuje otwarcie kwewri, wino jest przelewane do 

mniejszych amfor lub butelek, a z czaczy produkuje się 

gruzińską wódkę winogronową. Procesu fermentacji nie można 

przerwać, dlatego gruzińskie wino jest wyłącznie wytrawne. 

Otwarcie kwewri to wielka uroczystość: drewnianą łopatą ściąga 

się gliniany czop, następnie chochlą nabiera wino do dzbanka, 

czarek lub kieliszków, skąd można wziąć pierwszy łyk 

kaukaskiego napoju bogów o wybornym smaku i aromacie. 

Choć w poszczególnych winnicach otwarcie kwewri jest mniej 

lub bardziej osnute tradycyjnym rytuałem kulturowym, to stanowi 

ono jedyne w swoim rodzaju, absolutnie niezwykłe 

doświadczenie gruzińskiego winiarstwa. 

 
 

Supra to tradycyjna gruzińska biesiada – i o wiele więcej niż 

smacznie zastawiony stół. Supra, od 2017 r. wpisana na listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, to w istocie 

spowity bogatym rytuałem ceremoniał, który syci ciało i ducha, 

obfituje w pyszne jedzenie, wino z kwewri, śpiewy, żywiołowe 

tańce ludowe oraz poetyckie toasty tamady (mistrza ceremonii), 

które urastają do rangi sztuki oratorskiej i są pretekstem do 

głębokiej refleksji nad życiem. W zależności od okazji Gruzini 

organizują supry radosne (keipi) i smutne (kelechi), różniące się 

nastrojem, potrawami oraz kolejnością i tematyką toastów – tych 

Gruzini znają blisko 150, podczas większości supr wygłaszają 

przeciętnie 10–20, a każdy z nich może być recytowany nawet 

przez pół godziny i stać się dłuższą, wciągającą przypowieścią 

o życiu, sztuce, kulturze, religii, historii czy rodzinie, zakończoną 

morałem albo życzeniami. Etykieta gruzińskich toastów 

wymaga, by wznosić je wyłącznie winem lub czaczą, stać 

podczas przemowy tamady, wygłaszać własne laudacje tylko za 

alaverdi – słownym pozwoleniem mistrza ceremonii, a na koniec 

powiedzieć gaumardżos, co oznacza „zwycięstwo” i jest 

odpowiednikiem swojskiego: „Na zdrowie!”. 

 

 
 

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. 

 

Informacje organizacyjne 

Impreza: Kobieca Gruzja – Tuszetia, Pankisi, Kachetia 9 dni, wycieczka 

objazdowa. 

 

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

 

W cenie: 

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

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

Fi i radiem), 

− terenówki 4×4 na jeep tour, 

− noclegi (pensjonaty, hotele 3*, hotel 4* z basenem; pokoje 2-os. z 

łazienkami), 

− wyżywienie (śniadania i obfite obiadokolacje z daniami kuchni 

gruzińskiej i winem),  

− supra – gruzińska biesiada z tamadą, toastami, winem i lokalnymi 

smakołykami, 

− wejścia biletowane do atrakcji, 

− warsztaty kulinarne (3), 

− warsztaty rękodzielnicze, 

− warsztaty taneczne, 

− degustacja wina z lokalnych winnic, 

− degustacja herbat i ziół, 

− degustacja rzemieślniczego sera, 

− pokaz folklorystyczny gruzińskich tańców i muzyki na żywo, 

− koncert pieśni polifonicznych, 

− wizyty na lokalnych bazarach, 

− relaks w łaźni siarkowej, 

− off-road i trekking z atrakcjami plenerowymi i kulturowymi, 

− zwiedzanie miejsc niedostępnych dla zwykłych turystów, 

− autentyczne spotkania z lokalnymi mieszkańcami, 

− opieka gruzińskiej pilotki-przewodniczki z j. polskim, 

− zwiedzanie w kameralnej grupie,  

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

− składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

Nieujęte w cenie:  

− usługi bagażowe w hotelach i na lotniskach, 

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

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

− zabiegi SPA i inne usługi hotelowe nieujęte w cenie, 

− lunche, przekąski, napoje alkoholowe i bezalkoholowe nieujęte w 

programie wycieczki, 

− biletowane atrakcje fakultatywne, 

− opcjonalne opłaty za fotografowanie i filmowanie w zwiedzanych 

obiektach, 

− zwyczajowe napiwki, 

− koszty pamiątek i wydatków osobistych, 

− usługi nieujęte w programie wycieczki. 

 

Cel charytatywny: podczas wypraw Tamada Tour wspieramy dzieci z 

lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. Przekazujemy 

potrzebującym odzież, pomoce szkolne, drobne podarunki i aktualnie 

potrzebne rzeczy. Szczegóły u Organizatora. 
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