




Gruzja – oszałamiający kraj kontrastów 

Gruzja to przede wszystkim kraj wielkich kontrastów.  

Jednego dnia widzimy niesamowite, wysokie pasma górskie 

Kaukazu z przerażającymi przełęczami, a drugiego zaś 

oszałamiający, bezkresny i płaski step.  

Gruzini zaś, to ludzie gościnni i temperamentni, lecz z drugiej 

strony bardzo spokojni i wyważeni. Lubią pić, ale potrafią to 

robić z klasą wygłaszając długie toasty dla nabrania oddechu i 

podkreślenia wyjątkowości wydarzenia. Są zdecydowanie dumni 

ze swojego kraju i tradycji.  

Na tle ubogiej prowincji nowoczesnością i porządkiem wyróżnia 

się stolica - Tbilisi, która ambitnie aspiruje do miana 

europejskiej. 

 





Gruzja – to kraj jadłem, … 

Kuchnia gruzińska jest bardzo różnorodna,  

ale chyba najbardziej charakterystyczną dla niej 

jest miłość do… soli i kawałków granatu. 
  

Najbardziej znane potrawy to:  

Chaczapuri - placek z serem o różnym smaku; 

Chinkali – mięsne pierożki gotowane w rosole; 

Czurchczele - "szaszłyki" z orzechów zanurzonych 

wielokrotnie w słodkim soku winogronowym; 
 

Pozostałe dania na gruzińskim stole to: szaszłyki, 

gołąbki z liści winogron z jagnięciną, nadziewane 

papryki i bakłażany, sałatka z pomidorów i ogórków, 

pasty orzechowe oraz twarde sery.  

Na deser mamy zaś góry świeżych: 

arbuzów, granatów i fig oraz  

lemoniadę estragonową. 

 





Gruzja – …winem… 

Gruzja - to niewątpliwie kolebka światowego winiarstwa, a 

gliniane amfory służyły tam do wyrobu wina od zarania jego 

dziejów.  

Już w III–IV wieku n.e. wyrabiano na południowym Kaukazie 

wielkie ceramiczne naczynia, tzw. kwewri, które niewiele 

różniły się od współcześnie używanych i były one zakopywane 

w ziemi, podobnie jak obecnie, więc jest to prawdopodobnie 

najstarsza technologia winiarska - wciąż stosowana na 

naszym globie! 

Zimne powietrze spływające z lodowców Kaukazu do doliny 

kształtuje mikroklimat otoczenia, który sprzyja uprawie 

winorośli. Duże różnice temperatur między dniem, 

a nocą zapewniają idealne warunki dla dojrzewania 

winogron. 





Gruzja – …i czaczą płynący! - Gaumarjos! 

Czacza – mocny trunek destylowany z moszczu 

winogronowego – to narodowy gruziński alkohol 

zaraz obok wina.  

Zwykle występuje w czystej postaci, niedawnym 

trendem jest dojrzewanie w beczkach, ale są też 

wersje doprawiane ziołowymi nalewami.  

Czacza jest odpowiednikiem włoskiej grappy, 

hiszpańskiej orujo, bałkańskiej rakiji,  

czy greckiego ouzo.  
 

– Czacza to nie tyle alkohol,  

ile wydarzenie towarzyskie! 





Program wyprawy 

Dzień 1  
Przelot z Warszawy do Tbilisi. Nocleg w Tbilisi 
 

Dzień 2  
Całodzienne zwiedzanie Tbilisi wedle życzenia. Stare Miasto ze świątyniami różnych wyznań, 
wyjazd kolejką pod zamek Narikała i do pomnika Matki Gruzji skąd wspaniały widok na to 
piękne miasto. Aleja Rustawelego i Plac Wolności czyli żywe centrum współczesnego miasta. 
Nocleg w Tbilisi. 
 

Dzień 3 
Rano najpierw wstąpimy do Mcchety, dawnej stolicy Gruzji z górującym nad miasteczkiem 
kościołem Dżwari z 7 wieku z przepięknymi widokami oraz katedrą Sweti Cchoweli z 1020 
roku, najświętszym kościołem Gruzji. Potem zagłębimy się w kaukaskie doliny. Po południu 
dotrzemy do zagubionej wśród gór Chewsuretii wioski Gudani. Jeśli starczy czasu krótka 
wycieczka po okolicy. Wieczorem kolacja u gościnnych gospodarzy. Nocleg w Gudani. 
 

Dzień 4  
Wycieczka do Górnej Chewsuretii przepięknymi drogami przez wysoką przełęcz z 
niesamowitymi widokami. Stolica Chewsuretii Szatili - obronna przypominająca zamek wioska, 
niesamowity, choleryczny cmentarz, granica z Czeczenią jak na wyciągnięcie ręki i ruiny 
zbudowanej jak orle gniazdo na prawie pionowej skale wioski Muco.  
Nocleg i kolacja w Gudani. 



Program wyprawy c.d. 

Dzień 5  
Zjeżdżając w dół z Chewsuretii odbędziemy krótki rafting po kaukaskiej rzece Pszawi Aragwi. 
Potem przed Tianeti i zagubione wśród lasów ruiny zamku Kwetera z 10 wieku dotrzemy do 
Telawi, stolicy mlekiem i miodem a przede wszystkim winem płynącej Kachetii. Nocleg w 
Telawi. 
 

Dzień 6  
Karkołomną drogą kaukaską przez podniebną przełęcz udamy się do innej zagubionej wśród 
gór krainy - Tuszetii. Wspaniałe górskie widoki, a popołudniu spacer po stolicy Tuszetii, wiosce 
Omalo z tysiącletnimi wieżami obronnymi. Nocleg i tradycyjna kolacja u gospodarzy w Omalo. 
 

Dzień 7 
Wycieczka do innych zagubionych wśród gór najeżonych średniowiecznymi, obronnymi 
wieżami, tuszeckich wiosek w okolicach Dartlo. Krótkie wycieczki piesze. Nocleg i kolacja w 
Omalo. 
 

Dzień 8 
Tą samą karkołomną drogą zjedziemy z powrotem do żyznej Kachetii do zwanego 
miasteczkiem zakochanych ślicznego Signagi. Odwiedzimy klasztor Bodbe gdzie pochowana 
jest najukochańsza święta gruzińska święta Nino i będziemy mogli zanurzyć się w cudownym, 
świętym źródle z lodowatą wodą. Obiad u gospodarzy na wsi. Nocleg w Signagi 



Program wyprawy c.d. 

Dzień 9 
2.09. Po drodze do Tbilisi odwiedzimy położony wśród stepowo-półpustynnych pagórków 
klasztor Dawit Garedżi z celami mnichów wykutymi w skałach. Krótka wycieczka piesza na 
granicę z Azerbejdżanem. Po drodze odwiedzimy rodaka który wśród pustkowi prowadzi 
restaurację i hostel. Potem przez socrealistyczne Rustawi dotrzemy do Tbilisi. Wieczorne 
spacery po mieście, kolacja i na koniec zmycie trudów podróży w historycznych tbiliskich 
łaźniach. Nocleg w Tbilisi. 
 
Dzień 10 
Rano czas wolny w stolicy i wyjazd na lotnisko. Przelot do Warszawy. 
 

 
Program wyprawy został przygotowany przez eksperta  

gruzińskiego oraz wykwalifikowanego przewodnika,  

Jerzego Oleszka  





Pakiet 

Cena obejmuje:  
 Przelot Warszawa – Tbilisi - Warszawa 
 Transfer Lotnisko – Hotel - Lotnisko 
 Ubezpieczenie na czas wyprawy 
 Wynajem 3 samochodów terenowych na okres wyprawy 
 9 noclegów ze śniadaniem  

• w Tbilisi i Signagi wygodne hotele,  
• w Gudani, Omalo i Telawi pensjonaty rodzinne 

 8 obiadokolacji  
• 2 w restauracji, 
• pozostałe to domowe jedzenie na kwaterach, z napojami i winem! 
• w ostatni dzień obiad we własnym zakresie 

 Rafting 
 Wstęp do łaźni w Tbilisi 
 Ewentualne wstępy do obiektów na trasie 
 Opiekę polskiego przewodnika  

 
 
* Cena uzależniona jest od wielkości grupy,  
terminu wyjazdu oraz dodatkowych atrakcji. 



Pakiet 

Cena nie obejmuje: 
• Wydatków na pamiątki itp. 
• Dodatkowych wydatków na jedzenie, napoje itp. 
• Napiwków dla przewodnika, kierowców itd. 
• Żadnych dodatków w restauracjach czy hotelach itp. 
 
Zalecenia dotyczące ubioru: 
• W okresie wakacyjnym raczej gorąco choć w górach jest wietrznie i może być chłodno.  
• Dobrze jest mieć ze sobą coś ciepłego, typu polar, sweter, a  nawet kurtkę.  
• Nakrycie przeciwdeszczowe jest mile widziane (peleryna, parasol).  
• Bardzo wygodne buty do chodzenia, najlepiej trekkingowe ze względu na strome zbocza. 
• Wchodząc do cerkwi panowie powinni mieć długie spodnie, a Panie zakryte ramiona oraz 

długie spódniczki/sukienki. 
 
Proszę zauważyć: 
• Oferta ważna jest jedynie w wyznaczonym terminie/okresie. 
• Lokalne podatki i opłaty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
• Pogoda, przede wszystkim deszcz może pokrzyżować plany. Głównie droga do Tuszetii 

może zostać zamknięta. Wtedy plan będzie musiał ulec drobnej zmianie. 





Kontakt 




