GRUZJA - KRAJ, KTÓRY CIĘ KOCHA

Jesteśmy zaszczyceni mogąc gościć Państwa w Gruzji
W czasie 14-dniowej wycieczki będziecie Państwo przebywać w hotelu kategorii turystycznej w Tbilisi,
w 2-3 osobowych pokojach (gorąca woda, wody siarkowe, klimatyzacja, telewizja kablowa, Internet,
obsługa hotelowa)

oraz w wysokiej klasy hotelu w Telawi.

Wyżywienie
3 posiłki dziennie, w menu znajdują się zarówno standardowe dania, jak i dania narodowe. Nauczycie się
Państwo robić Chinkali (pierogi gruzińskie z mięsem i rosołem w środku) i tajemnicy grillowania Mcwadi
(szaszłyk gruziński), własnymi rękami zrobią Państwo Czurczchele (orzechy w sosie winogronowym,
potocznie mówiąc SNIKERS gruziński ☺), a także będziecie mogli obejrzeć proces wypiekania chleba w
tradycyjnym glinianym piecu.

3 posiłki w hotelu w Tbilisi:
1. Śniadanie: herbata, kawa, masło, śmietana, serek, smażone parówki lub kiełbasa z jajkiem oraz
naleśniki
2. Obiad: (do wyboru)

Zupa – Barszcz (barszcz gruziński), Cichirtma (biała zupa z filetem z kurczaka oraz ze świeżymi
ziołami), Gupta (zupa z kulkami z mięsa, z gruzińskimi przyprawami i ze świeżą kolendrą), Zupa
grzybowa
Danie główne - Smażona wątróbka (drobiowa lub wołowa), Tolma (gołąbki w liściach
winogronowych), Sałata „Oliwie” (ziemniaki, groszek, jajko, marchewka, ogórki kiszone,
majonez, przyprawy i zioła), Kotlet (Mielone mięso przyprawione gruzińskimi przyprawami i
smażone na patelni), Czahohbili (Kurczak duszony z warzywami i ziołami), Chaczapuri (placek
drożdżowy z serami), Czakapuli (zupa estragonowa z cielęciną, mirabelkami i ze świeżymi
ziołami), pomidory, ogórki.
Deser - owoce, sok, ciasta
3. kolacja: Herbata, kawa, sok, kompot, ser Sulguni, masło, śmietana, naleśniki, herbatniki.
Posiłki zorganizowane będą także w ramach pikniku poza hotelem: Mcwadi , Chinkali, Chaczapuri
PROGRAM

Dzień pierwszy:
Spotkanie na lotnisku, transport do hotelu, odpoczynek,
spacer po Tbilisi.
udamy się do ogrodu botanicznego, który do początku XX w.
nazywały się Ogrodami Królewskimi. Znajduje się tam
wielka kolekcja roślin z całego świata. Jest to najlepsze
miejsce gdzie po męczącej podróży można odpocząć i
zrelaksować się. Następnie udajemy się do hotelu.

Dzień drugi (Tbilisi Tour):
Tbilisi Tour – „Miasto które Cię kocha”
Śniadanie.
Mtacminda jest najwyższym punktem w Tbilisi, z tego
miejsca całe miasto widać jak na dłoni. Z góry zejdziemy
na piechotę a po drodze obejrzymy cerkiew Ojca Dawida,
która została zbudowana w XI w., kościół ten znajduje się
na górze i czaruje nas niesamowitymi pejzażami. Poniżej
znajduje się Twierdza Narikala oraz cerkiew. Narikala od
V wieku czuwa nad stolicą Gruzji. Później, w XIII w. na
terenie twierdzy wybudowano cerkiew św. Nikolozy (św.
Mikołaja) Wędrówka po tych miejscach nie będzie
męcząca i zajmie około 4-5 godzin. Na obiad wrócimy do
hotelu.

Po obiedzie zwiedzimy stare dzielnice Tbilisi,
przejdziemy przez stare łaźnie „Abanotubani ”,
przespacerujemy się ul. Chardain, obejrzymy m.in.
katedrę Sioni, meczet, synagogę. Wieczór zakończymy w
typowo gruzińskiej restauracji „Sololakis Kari” (Wrota
Sololaki), a po kolacji odbędziemy spacer po nocnym
Tbilisi i wrócimy do hotelu.

Dzień trzeci: Do wyboru dwie
marszruty.
1. Kazbegi
2. Samche-Dżawacheti
Dzień trzeci: Kazbegi

Śniadanie
Wyjazd z Tbilisi do położonego u stóp Wysokiego Kaukazu Kazbegi, po drodze obejrzymy malowniczy zamek Ananuri
oraz zatrzymamy się w kurorcie Gudauri, który położony jest
1196 m n.p.m.
Piknik
Po pikniku przez kolejne 5 godzin będziemy jechać słynną
Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi, które położone jest
na wysokości 1744 m n.p.m.
Po przyjeździe do Kazbegi pojedziemy do hotelu na kolację,

Dzień trzeci: Samche-Dżawacheti
Dżawacheti ścieżką rowerową
Śniadanie w hotelu, w Tbilisi, dziś wyjeżdżamy do
regionu Samcche-Dżawacgeti, który wyróżnia się
dziedzictwem historycznym i wielorakimi pejzażami.
Wyprawa do Dżawacheti jest trzydniowa i obejmuje
również tur rowerowy.
Długość ścieżki rowerowej: 27 km
Przewidywany czas przejazdu: 5-6 godzin.
Opis wyprawy rowerowej:
Wyprawa jest średniej trudności, tur zaczyna się na
końcu wąwozu Urawali, dalej w kierunku wioski Muschi.
Tur przeciąga się przeważnie przez drogę gruntową, po
drodze są dobre miejsca na piknik. Wyprawa rowerowa
jest bardzo ciekawa, bo można obejrzeć niesamowite
pejzaże tego regionu.

Dzień czwarty:
Na piechotę po rejonie Aspindza
Długość trasy: 5.8 km
Czas trwania: 4-5 godzin.
Przez przepastny kanion rzeki Mtkwari dochodzimy do
miejscowości Wardzia, blisko granicy z Turcją. Tam, w
skalnych zboczach Wyżyny Eruszeti czeka na nas potężne
skalne miasto, wykute 800 lat temu w wulkanicznych tufach.
Zwiedzamy Wardzię, czyli krążymy po skalnych labiryntach.

Wysokość minimalna wynosi 1220 m n.p.m., wysokość
maksymalna – 1550 m n.p.m.
Marszrut rozpoczynamy w Wardzji, dalej przez most i
klasztor zakonnic. Cerkiew Bogurodzicy z XI w. jest
ozdobiona niesamowitymi, tradycyjnymi gruzińskimi
ornamentami. Można wejść na teren klasztoru i obejrzeć
ogrody, sady oraz gospodarstwo Pstrągowe i barcie
uprawiane rękami zakonnic. Najbardziej wzruszająca jest
cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
wyrzeźbiona w skale i jej malownicze freski.
Marszrut kończy się na podwórku klasztoru w Wardzji, gdzie
można zorganizować piknik i odpocząć.
Dzień piąty: Uzdrowisko Bordżomi
Rano jemy śniadanie w hotelu rodzinnym i ruszamy się do
Bordżomi, miejsce to słynie ze swojej urody, leczniczych
wód mineralnych i przepięknych lasów iglastych.
Zwiedzimy miasto Bordżomi, przespacerujemy się po parku
zdrojowym, odwiedzimy Likani i okolice, dawną rezydencję
carów Rosji – Romanowów i podegustujemy najsłynniejszą
wodę mineralną Bordżomi, która wypływa ze źródeł Gór
Mescheckich, Tu także zjemy obiad. Powrót do Tbilisi i
kolacja planowany jest późnym wieczorem.

Dzień szósty:
Po śniadaniu czeka na nas bardzo ciekawa wycieczka. Dziś
odwiedzimy miasto wykute w skalach – Upliscyche, które
jest jednym z najstarszych centrum oświatowe na Kaukazie.
Upliscyche jest unikalnym dziedzictwem architektonicznym,
powstało w I w. p.n.e.
Odwiedzimy także była stolicę Gruzji Mcchetę. Historycy
datują początki miasta na 2000 lat p.n.e. Mccheta była stolicą
gruzińskiego królestwa Iberii przez tysiąc lat, od 500 p.n.e.
do 500 n.e. Tutaj Gruzini przyjęli chrześcijaństwo na
początku IV w. (wcześniej niż Rzym!). Samo miasto oraz
zabytki architektoniczne są wpisane na listę dziedzictwa
kulturowego UNESCO. Planowane jest zwiedzanie klasztoru
Dżwari z VI w. i Katedry Sweti Cchoweli z XI w.

Dzień siódmy:
To dzień dla wielbicieli adrenaliny - tego dnia będziemy
uprawiać rafting, ale nie będzie to związane z żadnym
niebezpieczeństwem, ponieważ nad Państwa
bezpieczeństwem będą czuwać profesjonalnie wyszkoleni
instruktorzy.
Po tych ekstremalnych wyczynach przyjdzie czas na piknik
wśród otaczającej przyrody, zrobimy mcwadi, a późnym
wieczorem wrócimy do hotelu, zjemy kolacje i udamy się na
odpoczynek.

Dzień ósmy
Po śniadaniu w Tbilisi wyjeżdżamy do regionu Kachetia jednego z najbardziej znanych zakątków Gruzji. Zwiedzamy
wykuty w skale kompleks kilkunastu klasztorów Dawid
Garedża (sprzed 1400 lat). Całość leży na malowniczej
półpustyni, która jest znana z różnokolorowych skał i
licznych skamieniałości. Kompleks ciągnie się na
przestrzeni 25 kilometrów i pochodzi z VI w. Wpisany jest
na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO
Następnie wyruszymy w kierunku Tsinandali, gdzie znajduje
się dawna posiadłość i ogrody rodu Czawczawadze.
Zwiedzimy bardzo starą winnice z XIX w., napijemy się
prawdziwego gruzińskiego wina. Z Tsinandali pojedziemy
do Telavi, które w IV-V w. było centrum i siedzibą królów
Kartl-Kachetii. W tym mieście znajduje się wiele zabytków,
ale obejrzymy je następnego dnia, ponieważ tego dnia
oczekiwać nas będzie rodzina, która pokaże nam, jak
wypieka się chleb w glinianym piecu oraz przywita nas z
charakterystyczną dla tych stron gościnnością - napijemy się
razem z nimi ich własnego białego i czerwonego wina.

Dzień dziewiąty:
Po śniadaniu mamy zaplanowany bardzo ciekawy spacer po
Kacheti, odwiedzimy Alawerdi – klasztor wybudowany w VI
w. który jest jednym z najwyższych i najpotężniejszych
klasztorów w Gruzji. Zwiedzimy Gremi, Nekresji, Akademię
Ikalto. W tym samym dniu wrócimy do Telawi, aby chociaż
częściowo mogliby Państwo poznać tajemnice kuchni
gruzińskiej. Właśnie w tym dniu będziemy uczestniczyć w
pieczeniu chleba gruzińskiego w tradycyjnym glinianym
piekarniku, przygotujemy Chaczapuri i Chinkali, a także
własnymi rękami zrobimy gruziński smakołyk „Czurczchelę”.
Raz jeszcze skosztujemy smaku prawdziwego wina
gruzińskiego i zapoznamy się z tradycją uczty gruzińskiej.

Dzień dziesiąty: SIGNAGI
Rankiem po śniadaniu pożegnamy się z Kachetią i
wyruszymy do Tbilisi, jednak przed dojazdem do stolicy
zwiedzamy Signagi - stare miasto, które jest słynne ze
swojej wartości historycznej oraz kulturowej. Następnie
odwiedzimy Bodbijski klasztor zakonnic, gdzie spoczywają
szczątki świętej Nino, która 1600 lat temu przyniosła do
Gruzji Chrześcijaństwo. W klasztorze znajduje się
cudotwórcza ikona Matki Boskiej oraz płynie źródło
ocalające wierzących. Po drodze do Tbilisi odwiedzimy
klasztor Martkopi gdzie urządzimy piknik i zjemy obiad.

Dzień jedenasty:
Dzisiaj wyruszamy na trzydniową wyprawę, w czasie której
obejrzymy Chewsuretię – wysokogórski region Gruzji, który
znajduje się na wysokości od 1880 do 2500 m n.p.m. Są to
wąwozy rozpięte na przełęczy Kaukazu gdzie znajdują się
malownicze kaukaskie doliny i niesamowicie piękne
pejzaże. Zobaczymy miasto Chewsurów (gruzińscy górale)
zbudowane na skałach, kamienne wieże, które zostały
wzniesione parę wieków temu. Obejrzymy także
legendarne jezioro bez dna. Przenocujemy w namiotach, a
kolacje zjemy przy ognisku.

Dzień dwunasty – Chewsureti
Dzień rozpoczniemy od niesamowitego wschodu słońca,
który można zobaczyć tylko w Chewsuretii. Obiecujemy, że
nigdy tego widoku Państwo nie zapomnicie.
Rano zjemy śniadanie i wyruszymy w drogę. Dziś mamy
górską wyprawę na koniach. Zwiedzimy jeziora Abudelauri,
wioskę Muco, Szatili, po drodze zjemy obiad i najciekawszą
oraz najbardziej egzotyczną podróż będziemy kontynuować
konno. Tym razem będziemy nocować w hotelu rodzinnym.

Dzień trzynasty:
Po śniadaniu z chewsureti wracamy do Tbilisi, przed sobą
mamy długą i ciekawą drogę. Po drodze zatrzymamy się przy
pięknych i historycznych miejscach, zwiedzimy wioski
położone na górach, przed oczami będziemy mieli
przepiękne pejzaże. Do stolicy wracamy wieczorem,
odpoczniemy i pospacerujemy po nocnym Tbilisi.

Dzień czternasty:
Niestety podróż dobiegła końca. Oczywiście nie zdołaliśmy
obejrzeć wszystkiego w Gruzji. Zanim pojadą Państwo na
lotnisko jeszcze raz pospacerujemy po Tbilisi (plan dnia
dopasowany zostanie do godziny wylotu samolotu).
Zapraszamy do zwiedzenia z nami bajkowej Gruzji, choć ta
jedna podróż z pewnością nie wystarczy...

Cena wycieczki: 950 $ + koszt transportu do Gruzji i z powrotem (środek transportu wybieracie Państwo
sami).
Podajemy wybrane możliwości dojazdu do Gruzji:
1. droga promowa przez Ukrainę: Warszawa-Odessa (pociąg); Odessa-Poti (prom - 3 dni);
Poti-Tbilisi (pociąg). Powrót: Tbilisi-Poti; Poti-Odessa; Odessa-Warszawa.
Koszt przejazdu : ok. 540$
2. Warszawa-Mińsk-Tbilisi. Tbilisi-Mińsk-Warszawa (samolot). Koszt: ok. 400$
3. Warszawa-Wiedeń-Tbilisi. Tbilisi-Wiedeń-Warszawa
Minimalna liczba osób w grupie: 15-25 osób.
Pozdrawiam serdecznie: Inga Loladze

Kontakt: Warszawa. Puławska 24. Bar gruzinski „TBILISI”
Email: loladzeinga@gmail.com
Tel: 22 848 3004

793 584 802

Koszt: ok. 523$

