
1. SMAK GRUZJI - OD PUSTYNI PO SZCZYTY KAUKAZU 

 
            Dzień pierwszy 

 Przelot z Gdańska lub Warszawy do Kutaisi 
 Przejazd do hotelu w Kobuleti - miasteczka u wybrzeży Morza Czarnego -  

zakwaterowanie, powitalny poczęstunek 
 Wyjazd w kierunku opiewanego przez Filipinki Batumi, zwiedzanie miasta, 

spacer słynnym bulwarem Batumi 
 Powitalna Supra (obiadokolacja) 

 2.    Dzień drugi 

 Wczesne śniadanie, wyjazd w kierunku Achalciche, po drodze cuda 
okolic Kutaisi: XI-wieczny kompleks monastyczny Gelati, Monastyr 
Mocameta, usytuowany na wysokim klifie nad rzeką Tskhaltsitela, 
zwiedzanie Jaskini Prometeusza z pięknymi formami naciekowymi, Katedra 
Bagrati  

 Obiadokolacja, nocleg w Achalciche 

 3.    Dzień trzeci 

 Śniadanie 
 Zwiedzanie Wardzii - największego miasta-twierdzy, wykutego w skale na 

lewym brzegu rzeki Mtkvari 
 Przejazd do Borjomi, słynnego miasteczka uzdrowiskowego gór Małego 

Kaukazu, obecnie słynącego z butelkowanej wody mineralnej „Borjomi”, 
spacer do zimnego źródła zdrojowego w Parku Borjomi 

 Przejazd na nocleg do Tbilisi, po drodze obiadokolacja w Gori 

 4.    Dzień czwarty 

 Śniadanie 
 Tbilisi: zwiedzanie stolicy Gruzji – spacer po urokliwych zaułkach Starego 

Miasta, wjazd kolejką linową na wzgórze z Twierdzą Narikala, kościół 
Metechi,  Aleja Szoty Rustawellego,  bulwar Mardżaniszwili, Park Europy z 
mostem Pokoju 

 Uroczysta supra z pokazem gruzińskich tańców narodowych, nocleg w Tbilisi 

 5.    Dzień piąty 

 Śniadanie 



 Przejazd do  monastyru Cminda Sameba - jednego z symboli kraju, którego 
zdjęcia zdobią okładki magazynów podróżniczych 

 Przejazd  Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi.  Po drodze Twierdza 
Ananuri oraz miasto Stepancminda u podnóża góry Kazbek. Wspaniałe 
widoki na trasie od Gudauri, wzdłuż rzeki Tergi do Kazbegi. Dzień pełen  off-
road'owego szaleństwa w kierunku cerkwi Cminda Sameba, malowniczo 
położonej na tle szczytu Kazbek (5033 m n.p.m.), powrót do Tbilisi 

 Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi 

 6.    Dzień szósty 

 Śniadanie 
 Wizyta w kachetyńskiej winiarni, słynącej ze znakomitych win i koniaków 
 Przejazd do Monastyru Bodbe, gdzie znajduje się grób Św. Nino, następnie 

malowniczo położonego miasteczka Sighnaghi, skąd można podziwiać dolinę 
Alzańską oraz szczyty Wielkiego Kaukazu 

 Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi 

 7.    Dzień siódmy 

 Śniadanie 
 Przejazd do Kutaisi; po drodze miasto Gori, gdzie zobaczymy dom, w którym 

urodził się i spędził pierwsze lata życia Józef Stalin. Następnie odwiedzimy 
skalne miasto Uplisciche zwane „Twierdzą Boga”. Wizyta połączona z 
degustacją w lokalnej domowej winnicy w Khidis Tavi. Obiad w Gori. Przejazd 
do Kutaisi 

 Wieczorna, pożegnalna supra w Kutaisi 

 8.    Dzień ósmy 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu 
 Zakupy na lokalnym targu w Kutaisi 
 Transfer na lotnisko, przelot do Gdańska lub Warszawy 

 
 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 


