Program zwiedzania GRUZJI – II połowa września 2014
roku.
Dzień 1 – Warszawa – Kutaisi – Sataplia - Kutaisi
Spotkanie z pilotem na lotnisku Okęcie w Warszawie, odprawa biletowo- bagażowa i przelot
do Gruzji. Program zwiedzania rozpocznie wizyta w rezerwacie Sataplia słynącym z
magicznego lasu rodem z filmów przygodowych, krasowych jaskiń z bajecznymi formami
naciekowymi oraz krateru wygasłego wulkanu. Na terenie obszaru chronionego zachowały
się również skamieniałe odciski śladów dinozaurów. Po wizycie w rezerwacie zaplanowany
jest przejazd do Kutaisi, miasta które zgodnie z mitologią grecką było celem wyprawy po
złote runo Jazona i Argonautów. Zwiedzanie miasta rozpocznie wizyta w jednym z dwóch
obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESO – zespole klasztornym Gelati.
W przeszłości miejsce to stanowiło jeden z najważniejszych ośrodków intelektualnych Gruzji,
skupiających najznakomitszych naukowców i filozofów kraju, czemu zawdzięcza swój
przydomek „drugiego Athos”. Kolejnym punktem zwiedzania będzie katedra Bagrati, symbol
Kutaisi i największa atrakcja miasta. Pomimo tego, że do czasów obecnych zachowały się
jedynie ruiny dawnej XI wiecznej budowli, to nadal zachwycają one bogactwem zdobień i
rozmachem. Kolacja i nocleg w Kutaisi.
Dzień 2 – Kutaisi – twierdza Chertwisi - Wardzia – Bakuriani
Kolejny dzień wyprawy rozpocznie przejazd do jednej z najstarszych warowni na terenie
Gruzji - twierdzy Chertwisi, położonej 16 km od miejscowości Wardzia na skalistym wzgórzu
u podnóża rzeki Parawani. Jej strategiczne położenie na przecięciu ważnych szlaków
komunikacyjnych sprawiło, że była ona wielokrotnie celem ataków, najpierw wojsk
Aleksandra Macedońskiego, następnie Mongołów i Turków, aż w XIX wieku stała się bazą
wojskową dla oddziałów imperium rosyjskiego. Mimo wielu zniszczeń warownia po dziś dzień
zachowała swój dawny, niepowtarzalny charakter. W okolicach zamku znajduje się również
interesujący wiszący drewniany most. Po wizycie w twierdzy udamy się do miejscowości
Wardzia, słynącej z ze skalnego miasta zawieszonego na zboczach Gór Eruszeli. Ten
niesamowity twór, przywodzący na myśl skalne kościoły tureckiej Kapadocji, powstał w XII
wieku jako schronienie przed najazdami mongolskimi, a następnie został przekształcony
przez Królową Tamarę na klasztor, w którym błogosławiła swoją armię przed walką z
sułtanem Rukhuddinem. Obecnie zabudowania Wardzi zostały zaadaptowane na muzeum,
gdzie zwiedzający mogą podziwiać ponad 300 grot, komnat i skalnych kościółków oraz
bogato zdobioną kaplicę z freskami przedstawiającymi między innymi fundatorkę tego
miejsca – królową Tamarę. Kolacja i nocleg w miejscowości Bakuriani,, z najwyższym
szczytem - Kokhta położonym na wysokości ok. 2155 m n.p.m.
Dzień 3 – Bakuriani – Gori – Uplischice – Mccheta – Ananuri – Kvesheti
Po śniadaniu ciąg dalszy gruzińskiej wycieczki. Pierwszym przystankiem na trasie będzie
Gori, miejsce urodzenia Stalina - radzieckiego generalissimusa pochodzenia gruzińskiego,
gdzie zaplanowana jest wizyta w muzeum jego imienia. Następnie przejedziemy do
Uplisciche – starożytnego skalnego miasta wybudowanego na stromym brzegu rzeki Kury.
Zabytkowe zabudowania sięgają czasów starożytności, a dzięki licznym przebudowom
stanowią unikatową mieszankę architektury pogańskiej i chrześcijańskiej. Spacerując
uliczkami miasteczka można podziwiać wykute w skałach piaskowcowych pieczary. Po
wizycie w Uplischice udamy się do miejscowości Mccheta – dawnej stolicy Gruzji,
porównywanej do skrzyżowania Wawelu z Jasną Górą. Do najważniejszych zabytków miasta
należy największa gruzińska katedra Sweti Cchoweli oraz monastyr Dżwari. Katedra
stanowiła przez wiele stuleci miejsce chrztu, koronacji i pochówku dla władców Gruzji.
Monastyr Dżwari również jest nierozerwalnie związany z bardzo ważną dla każdego Gruzina
religią chrześcijańską, gdyż został on wybudowany w miejscu gdzie Święta Nino patronka
Gruzji, postawiła krzyż, symbol nawrócenia kraju na chrześcijaństwo. Dzień zakończy wizyta
w malowniczo położonym nad turkusowymi wodami Zbiornika Żinwalskiego Ananuri, którego

głównym zabytkiem jest forteca należąca do książąt Aragwi. Kolacja i nocleg w miejscowości
Kvesheti.
Dzień 4 – Kvesheti – Gudauri – Kazbegi – Signagi
Po śniadaniu przejazd na tereny wysokogórskie Gruzji, do regionu Mccheta, przez który
przebiega słynna Gruzińska Droga Wojenna – szlak prowadzący z Tbilisi do Władykaukazu
przecinający majestatyczne góry Wielkiego Kaukazu. W programie m.in. przejazd przez
Gudauri – znany gruziński ośrodek narciarski oraz wizyta w Kazbegi – najbardziej znanym
mieście na Drodze Wojennej, położonym u stóp drzemiącego wulkanu Kazbek (5047 m
n.p.m.). Stąd właśnie piechurzy rozpoczynają swoją wędrówkę na górę Kazbek oraz do
Wąwozu Darialskiego. Na szczególną uwagę zasługuję również zlokalizowany w okolicy
Cminba Sameba, czyli klasztor Świętej Trójcy, powszechnienie nazywany Gergeti od nazwy
wzgórza, na którym stoi, który stał się niewątpliwe jednym ze sztandarowych widoków Gruzji,
obecnych w większości publikacji poświęconych temu krajowi. Spod granicy gruzińskorosyjskiej wrócimy w głąb Gruzji na kolację i nocleg w miasteczku Signagi.
Dzień 5 – Signagi – Telavi – Tsinandali - Tbilisi
Dzień rozpocznie spacer po miasteczku Sihnahi, gdzie znajduje się potężna, zabytkowa
forteca, bajecznie położona na skraju płaskowyżu, powyżej doliny rzeki Alazani. Niewątpliwą
ciekawostką tego miejsca jest fakt, że mur obronny otaczający stare miasto jest drugim co do
wielkości murem po słynnym Murze Chińskim. W dalszej części dnia udamy się do Kachetii –
największego regionu winiarskiego Gruzji. Podczas przejazdu zaplanowana jest przerwa w
niewielkiej rodzinnej winnicy we wsi Tsinandali, gdzie będziemy mieli niepowtarzalną okazję
na odkrycie smaków lokalnego wina, w jednej z najznakomitszych winiarni regionu.
Wieczorem przyjazd do Tbilisi, wspólna kolacja i nocleg.
Dzień 6 – Tbilisi – Kutaisi
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Gruzji. W programie zwiedzania m.in. Anczischati –
najstarszy kościół stolicy ze świętą ikoną Jezusa Chrystusa, ruiny twierdzy Narikala, z
których roztacza się przepiękny widok na starówkę Tbilisi oraz katedra Sioni, w której
przechowywany jest krzyż patronki Gruzji, świętej Nino. W czasie wycieczki będzie również
okazja na poznanie zabytków świadczących o wielokulturowości tych terenów, tj. Wielka
Synagoga czy ormiańska katedra Świętego Jerzego. Późnym popołudniem przejazd do
Kutaisi, kolacja i nocleg.
Dzień 7 – Kutaisi – Batumi – Kutaisi
Po śniadaniu całodzienna wycieczka do słynnego nadmorskiego kurortu Batumi, będącego
jednocześnie najstarszym miastem Gruzji. Oprócz wizyty w górującym na miastem ogrodzie
botanicznym, czeka nas relaksujący spacer wzdłuż nadmorskiej promenady. W programie
również wizyta w Gonio – rzymskiej fortecy, na której obszarze zgodnie z legendą znajduje
się grób jednego z 12 apostołów – św. Macieja. Wieczorem powrót do Kutaisi, kolacja i
nocleg.
Dzień 8 – Kutaisi – Warszawa Po śniadaniu transfer na lotnisko i lot powrotny do Warszawy

Koszt wycieczki – ok. 4.000 zł./osobę.
Zapisy do 15 lutego 2014 roku przyjmuje Kol. Iza Zielińska, tel: 76/757 71 95

