
 

      

 

 

 

 

 MAJESTATYCZNA  

GRUZJA 
Samolotem z Gdańska  

04.03-07.03.2023 

1. DZIEŃ - Przylot do Kutaisi (godziny lotu 5.50-12.20) Przylot do Kutaisi - Mccheta – Tbilisi, Przylot do 
Kutaisi, przerwa na wymianę pieniędzy w centrum Kutaisi. Transfer do Tbilisi, po drodze zwiedzanie 
starej stolicy Gruzji – miasteczka Mccheta. Miasto to kolebka chrześcijaństwa. Odwiedzimy 
najważniejszy obiekt sakralny z listy UNESCO – katedrę Sweticchoweli z XI (jeśli czas pozwoli, wjedziemy 
też na monastyr Dżwari). Obiadokolacja, nocleg w Tbilisi. 

2. DZIEŃ – Gruzińska Droga Wojenna, Tbilisi - twierdza Ananuri - Kazbegi – Tbilisi, Po śniadaniu wyjazd 
z Tbilisi w góry Wielkiego Kaukazu słynną Gruzińską Drogą Wojenną, aż do miejscowości Kazbegi. Jest to 
podróż, która zachwyci każdego cudownymi widokami na najwyższe szczyty kaukaskie. Po drodze 
zwiedzanie malowniczej twierdzy Ananuri, która znajduje się nad jeziorem Żinwali oraz przerwa na 
zdjęcia przy zabytkowym punkcie widokowym w ośrodku narciarskim Gudauri. Dojazd do miejscowości 
Kazbegi, wjazd samochodami terenowymi na kościół św. Trójcy Gergeti, który jest wizytówką regionu i 
całego kraju. Z Gergeti w warunkach dobrej widoczności, zobaczyć można szczyt Kazbek (5054 m), drugi 
najwyższy szczyt kraju. Po zwiedzaniu powrót do Tbilisi, obiadokolacja z pokazem tańców narodowych i 
muzyką na żywo w gruzińskiej restauracji. Nocleg w Tbilisi. 

Lub druga wersja tego dnia (w przypadku gorszych warunków atmosferycznych wczesna wiosną) 

Tbilisi - Bodbe - Signagi – Tbilisi Po śniadaniu, wyjazd na wschód kraju, do regionu Kacheti, który 
nazywany jest “krainą, wina”. Pierwszy przystanek to degustacja w jednej z największych i 
najsłynniejszych, rozlewni wina, gdzie oprócz degustacji, można zakupić wino, koniak i bimber czacza w 
firmowym sklepie rozlewni. Zwiedzanie przepięknego monastyru Bodbe, gdzie pochowana jest św. Nino 
– apostołka cerkwi gruzińskiej, która przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji już w IV wieku. Z monastyru 
rozciera się oszałamiający widok na dolinę Alazańska, gdzie uprawiane są najlepsze szczepy winogron. 
Dojazd do miasta miłości Signagi, które idealne zachowane zostało od wieków XVII-XVIII. Czas wolny w 
Signagi. Przejazd do domowej winnicy, gdzie zobaczyć można, jak robi się gruzińskie domowe wino. 
Tradycyjna supra gruzińska - wieczór z Tamadą i toastami gruzińskimi. Powrót do Tbilisi, nocleg. 
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3. DZIEŃ – Tbilisi city tour – Kutaisi Po śniadaniu wyruszamy na zwiedzanie stolicy: starego miasta oraz 
najważniejszych zabytków stolicy – twierdzy Narikala, na którą wjedziemy kolejką linową, co pozwoli 
nam na podziwianie panoramy miasta, z twierdzy natomiast otwiera się przepiękny widok na całą stolicę; 
Abanotubani (dzielnica łaźni siarkowych), kręte uliczki starego Tbilisi, najważniejsze świątynie miasta: 
katedra Sioni (XVII w.), oraz najstarsza cerkiew Tbilisi – Anczischati (VII w.). Po zwiedzaniu starego Tbilisi 
wyjazd do Kutaisi. Dojazd, pożegnalna obiadokolacja w restauracji. Nocleg w Kutaisi.. 

4. DZIEŃ - Kutaisi - transfer na lotnisko. Po śniadaniu, wykwaterowanie, następnie zwiedzanie 
najważniejszego zabytku miasta Kutaisi, katedry Bagrati (zamiast zwiedzania możliwa jest wizyta na 
lokalnym bazarze spożywczym). Transfer na lotnisko, wylot do Polski. Przejazd na lotnisko, (godziny 
przelotu 13.20-14.20) 

Świadczenia w orientacyjnej w cenie:          ok. 1860 + 80 USD  
Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych oferta ograniczona czasowo 
 

  Przelot samolotem na trasie Gdańsk – Kutaisi Gdańsk 

  Bagaż podręczny o rozmiarach 40x30x20 cm 

  lokalny transport autokarem lub busem na potrzeby zwiedzania 

  Noclegi w hotelach 3* w Tbilisi, Kutaisi 

  Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje 

  Samochody terenowe na potrzeby realizacji programu drugiego dnia 

  Przejazd kolejką linową w Tbilisi 

  Opieka i informacja turystyczna pilota  - przedstawiciela biura 

  Polskojęzycznego przewodnika 

  Ubezpieczenie 
 

Cena nie obejmuje dojazdu na lotnisko do Gdańska, lokalnej taksy klimatycznej ok. 1.5 euro za dzień, 
ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 30 zł/os, Zwyczajowych napiwków dla kierowcy i przewodnika, 1-2 
EUR dziennie od osoby 
 
 
 

Serdecznie zapraszamy 

 
 

Potwierdzeniem udziału w wycieczce jest wpłata zaliczki w wysokości 700 zł na rachunek bankowy  
PKOBP 12 1020 5558 0000 8902 3444 3412, dopłata do całości ceny złotówkowej w terminie do 
20.02.2023, USD płatne w dniu wyjazdu u pilota 


