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GRUZJA – wyprawa szlakiem gruzińskich smaków 
 
Trasa: Tibilisi – Mccheta – Dżwari - Bodbe – Signaghi – Kvareli – 
Telavi - Kakheti 
 
 
 
 
 
 
 

Gruzja – to kraj pełen wspaniałych ludzi, przepięknych krajobrazów i cudownych, niezwykłych, starych 
zabytków. Kraj również tragiczny, targany w ostatnim czasie wieloma wojnami. Kraj Stalina, Berii i 
Grigorija z Czterech Pancernych. Kraj najwspanialszych na świecie uczt, najpiękniejszych toastów i 
najbardziej niezwykłego w Europie alfabetu. 
 
Gruzja to wręcz synonim słowa wino. Jest najstarszym winiarskim regionem na świecie, którego 
tradycje sięgają 7 tys. lat. Wino w Gruzji, zgodnie z wielowiekową tradycją, podlega fermentacji i 
leżakuje w glinianych dzbanach, zakopanych pod ziemią – zwane są one „kwewri”. Wino w Gruzji to 
coś więcej niż alkohol – to filozofia i styl życia miejscowej ludności. Smaki Gruzji z pewnością 
rozpieszczą nasze podniebienia i pozostaną na długo w pamięci. 
 
Największe atrakcje:  

 Tbilisi – stolica Gruzji, kulturowy tygiel 

 Mccheta – miejsce chrztu i początków gruzińskiego państwa 

 Chateau Mukhrani – dawna królewska posiadłość – winnica, winiarnia i pałac 

 Klasztor Bodbe – miejsce pochówku św. Nino – patronki Gruzji 

 Supra – tradycyjna uczta gruzińska – okazja do skosztowania lokalnych rarytasów 

 Słynne gruzińskie winiarnie: Kindzmarauli, Badagoni i Schuchmann 

 Degustacje znakomitych win i poznanie procesu ich produkcji 

 Sarajishvili – najsłynniejsza destylarnia brandy w kraju 
 

Termin:     Cena:     
 30.05 – 05.06.2018r.   5390 zł 
 11.06 – 16.06.2018r.   5390 zł 
 13.08 – 18.08.2018r.   5390 zł  
 10.09 – 15.09.2018r.   5390 zł 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Tibilisi (-/-/-) 
Wylot z Warszawy, przelot do Tibilisi. 
 
Dzień 2 Tibilisi – Mccheta – Dżwari (S/-/K) 
Przylot w nocy do Tibilisi, transfer do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie Tibilisi zwanego perłą 
Kaukazu: Stare Miasto, świątynia Metechi z XII wieku. Spacer wąskimi uliczkami miasta wzdłuż sklepów 
z dywanami i pamiątkami. Następnie zwiedzanie katedry Sioni, głównej świątyni Gruzińskiego Kościoła  
Wyjazd do Mcchety. W dawnych wiekach Mccheta była areną najważniejszych wydarzeń w historii 
Gruzji i Gruzinów. Z tym miastem wiążą się początki gruzińskiego państwa. Właśnie w Mcchecie 
Gruzini przyjęli chrzest. Świadectwem minionych dziejów są monumentalne świątynie i klasztory, 
warownie oraz grobowce gruzińskich monarchów. Mccheta to starożytna stolica Gruzji, która dziś jest 
kulturową stolicą Gruzinów i „miastem-muzeum”. Zwiedzanie klasztoru Dżwari z VI wieku i katedry 
Sweticchoweli z XI w. Dżwari to prawdziwa perła gruzińskiej architektury, która posłużyła za pierwowzór 
dla dziesiątek innych świątyń w Gruzji. Niewiele kościołów posiada tak malownicze położenie. 
Świątynia Dżwari stoi na krawędzi urwistego wzgórza górując wysoko ponad miastem. Zanim na 
szczycie góry wzniesiono świątynię stał tu pokaźny drewniany krzyż. Dlatego też późniejszy kościół 
nazwano Dżwari, co w języku gruzińskim dosłownie oznacza „krzyż”.  
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Zwiedzanie winiarni Chateau Mukhrani. Powrót do Tbilisi. Kolacja w lokalnej restauracji, gdzie 
będziemy delektować się kuchnią z regionu Racha oraz smakiem unikalnego wina Khvanchkara. 
Nocleg w hotelu w Tibilisi. 
 
Dzień 3 Tibilisi – Bodbe – Signaghi – Kvareli – Telavi (S/O/K) 
Po śniadaniu wyjazd do winnego regionu Kakheti. Gruzja jest jednym z krajów o najstarszych regionach 
winiarskich. Przyjmuje się, że łacińskie słowo vino pochodzi od gruzińskiego słowa Ghvino. Podczas 
przejazdu odwiedzimy klasztor Bodbe - miejsca pochówku św. Nino (patronki Gruzji). Następnie 
zwiedzanie Signaghi, przepięknego miasteczka górskiego, z którego otwiera się wspaniała panorama 
na dolinę Alazani oraz Kaukaz Wschodni.  
Dalej przejazd do wiejskiej winnicy, gdzie będzie zorganizowana „Supra” (tradycyjna uczta gruzińska) 
podczas której serwowane będą domowe dania gruzińskie. 
Wieczorem zagościmy w winnicy “Kindzmarauli Co.” w Kvareli, by smakować 2. z najbardziej 
popularnych  win gruzińskich “Saperavi” (wytrawne) and “Kindzmarauli” (półsłodkie). Dalej skierujemy 
się do administracyjnego centrum regionu Kakheti – do Telavi. Nocleg w pensjonacie w Telavi. 
 
Dzień 4 Kakheti (S/O/K) 
Po śniadaniu zwiedzanie katedry Alaverdi  z XII wieku. Następnie odwiedzimy winiarnię Badagoni oraz 
winnicę Schuchmann w miejscowości Kisickhevi, gdzie zapoznamy się procesem produkcji 
gruzińskiego wina. Po testowaniu wina lunch w restauracji winnicy. Zwiedzanie  domu (muzeum) w 
Tsinandali, w którym mieszkali książęta gruzińscy od 19 wieku. Nocleg w pensjonacie w Telavi. 
 
Dzień 5 Telavi – Tibilisi (S/-/K) 
Po śniadaniu przejazd drogą przez góry  Gombori do Tbilisi. Po przyjeździe do Tibilisi zwiedzanie  
wytwórni brandy "Sarajishvili", będącej najsłynniejszą destylarnią kraju. Gruzińskie brandy w integralny 
sposób związane są z dziejami tego kraju i doceniane były przez możnych tego świata. Znakomita 
jakość tamtejszych winiaków bierze się z dobrego materiału wyjściowego - ciekawych, endemicznych 
odmianach winorośli oraz odpowiednio zastosowanej sztuki destylacji i dojrzewania w beczkach. która 
jest jej wiodącym producentem w Gruzji. Fabryka powstała w 1884 roku. 
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po południu czas wolny. Kolacja pożegnalna w lokalnej restauracji 
z pokazem gruzińskich tańców. Nocleg w hotelu w Tbilisi. 
 
Dzień 6 Tibilisi – Warszawa (-/-/-) 
W nocy transfer na lotnisko, przelot do Warszawy. 
  
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Tibilisi/Warszawa,  

 noclegi w hotelu 3* w Tibilisi oraz pensjonacie w Telavi (dopłata do pokoju 1-os. 190 USD),  

 wczesne zakwaterowanie w dniu przylotu, 

 późne wykwaterowanie w dniu wylotu, 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, O-obiad, K-kolacja)   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 degustacje win jak w programie, 

 degustacja brandy w Tibilisi, 

 usługi lokalnych przewodników podczas zwiedzania,  

 pilot/tłumacz ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłata wjazdowa do Gruzji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 ubezpieczenie kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu.  
 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków i wydatków osobistych, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 
zł/os.    
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 12 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec 

zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletu lotniczego z dnia 
wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.  
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