
O P C J A  I :  „ G r u z i � s k a  p r z y g o d a ”

Poniższe plany i trasy mają charakter poglądowy, jeste�my otwarci na drobne modyfikacje i dodatkowe propozycje.
W trosce o zadowolenie i dobre samopoczucie naszych go�ci zastrzegamy sobie możliwo�� elastycznych zmian trasy w przypadku

 nieprzewidzianych sytuacji oraz załamania pogody. 
Istnieje r�wnież możliwo�� zakwaterowania w hotelu/obiekcie po transferze z lotniska.

DZIEŃ 1. Spotkanie z naszym „zwariowanym” kierowcą i transfer z lotniska. Wyjazd rozpoczniemy od odwiedzin
prawdziwie magicznego miejsca – Jaskini Prometeusza. Następnie skierujemy się na p�łnoc Gruzji –
prosto do dziewiczej Swanetii. Po drodze czeka nas między innymi zjawiskowy kanion Martvili oraz
słynna zapora Enguri. Gdy pokonamy już trasę pełną wraże�, przywita nas widok starodawnych baszt
Mestii, po�r�d szczyt�w Kaukazu. Spacer po okolicy. Obiadokolacja i nocleg w Mestii.

Drugi dzie� jest dedykowany całodniowej wyprawie w głąb g�rskiego regionu Swanetii, wyruszamy zaraz
po �niadaniu. Naszym celem będzie Ushguli – kompleks swa�skich wiosek, zaliczany do jednych
z najwyżej usytuowanych na �wiecie (wpisany na listę UNESCO).  To bajkowe miejsce znajduje się
u podn�ża najwyższej g�ry Gruzji – Szchary. P��nym popołudniem wracamy do Mestii na
obiadokolację
i nocleg.
 
Alternatywą dla odwiedzin w Ushguli jest całodniowy trekking do lodowca Chalaadi, doliną rzeki
Mestiachala.

DZIEŃ 2. 

Zaraz po �niadaniu w Mestii czeka nas droga w kierunku Batumi, cofając się zjawiskową trasą. Podczas
dalszego przejazdu zatrzymamy się aby podziwia� magnetyczne plaże w Ureki. Po dotarciu do „Perły
Morza Czarnego” udamy się na spacer słynnym bulwarem, będącym pomnikiem minionej epoki
przepychu. Zobaczymy kilka sławnych miejsc, w tym wieżę alfabetu gruzi�skiego. Chwila wytchnienia od
podr�ży w formie czasu wolnego. Obiadokolacja i nocleg w Batumi/Kobuleti.

DZIEŃ 3. 

P��niejsze �niadanie, po kt�rym przewidujemy czas wolny do godzin około południowych. Wyruszymy
do przygranicznej miejscowo�ci Sarpi (granica z Turcją) gdzie odwiedzimy urokliwe wodospady.
Następnie udamy się do Gonio, gdzie zwiedzimy pozostało�ci rzymskiej fortecy. Obiadokolacja i nocleg
w Batumi/Kobuleti.

DZIEŃ 4. 

Gruzja : 10 dni
Lotnisko: Kutaisi

W przypadku lądowania wieczorem, po transferze z lotniska zapraszamy na p��ną obiadokolację
oraz nocleg w Kutaisi. Pozostała czę�� planu przebiega� będzie zgodnie z poniższym opisem.
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DZIEŃ 5.

Piątego dnia rano po �niadaniu, udamy się na zwiedzanie skalnego miasta Wardzia. Następnie
wyruszymy w drogę do stolicy, odwiedzając uzdrowisko Borjomi – od dziesięcioleci słynące z leczniczych
w�d mineralnych. Podr�ż wzbogaci wizyta w skalnym mie�cie Uplisciche oraz w miejscowo�ci Gori
(opcjonalnie możemy zwiedzi� muzeum Stalina). Obiadokolacja i nocleg w Gori.
Alternatywą trasy (samochody terenowe) jest przejazd południową drogą przez miejscowo�� Tsalka,
odwiedzając r�wnież jezioro Paravani. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.

Zaraz po �niadaniu wyruszymy w zjawiskową trasę gruzi�ską drogą wojenną na p�łnoc, kierując się do
Stepancmidna (dawne Kazbegi). Po drodze odwiedzimy wsp�lnie wiele interesujących miejsc, takich jak:
twierdza Ananuri, przełęcz krzyżowa czy kurort Gudauri. Wjedziemy na wzg�rze, na kt�rym znajduje się
sławny klasztor Cminda Sameba, towarzyszy� nam będą widoki monumentalnych g�r Kaukazu.
Odwiedzimy r�wnież zjawiskową dolinę Truso oraz wodospady Gveleti, przy samej granicy.
Obiadokolacja i nocleg w Stepancminda.

DZIEŃ 6. 

�niadanie. Kolejny dzie� pełen szale�stw na terenowych drogach, po�r�d potężnych szczyt�w Kaukazu.
Wyruszymy w drogę do Kachetii – regionu będącego kolebką �wiatowego winiarstwa.. Udamy się do
miejsc takich jak Gombori czy Kvareli, następnie skierujemy się do sławnego Telavi. Nie ominie nas
r�wnież degustacja trunk�w, z kt�rych słynie region. Obiadokolacja i nocleg w Telavi.

DZIEŃ 7. 

�niadanie, po kt�rym wyruszymy na p�łnoc, w kierunku Kutaisi. Tego dnia czeka nas zjawiskowa trasa
widokowa prowadząca przez uzdrowisko Sairme. Udamy się r�wnież do miasta Acchalciche, gdzie
zobaczymy odrestaurowaną twierdzę Rabati. W godzinach popołudniowych dotrzemy w okolicę
zdumiewającego skalnego miasta Wardzia. Dla chętnych możliwa wieczorna kąpiel w dzikich �r�dłach
termalnych. Nocleg i obiadokolacja w Wardzii.
Alternatywą trasy (samochody terenowe) jest przejazd południową drogą widokową przez Khulo, trasa
prowadzi od Batumi do Acchalciche.  Obiadokolacja i nocleg w Wardzii/Achalciche.

DZIEŃ 9. 

Ostatni dzie� w pełni po�więcony pięknu i architekturze stolicy Gruzji – Tbilisi. Po �niadaniu wyruszymy
do Tbilisi, gdzie udamy się na zwiedzanie starego miasta. Odwiedzimy Most Pokoju, wjedziemy r�wnież
kolejką linową na wzg�rze Sololaki – miejsce związane z wieloma lokalnymi legendami. Kolejnym
miejscem,  kt�re zobaczymy jest Sob�r Tr�jcy �więtej na wzg�rzu �w. Eliasza.  Wieczorem ruszymy do
Kutaisi, gdzie będzie na nas czeka� pożegnalna kolacja. Następnego dnia rano �niadanie i wylot. 
 

DZIEŃ 10. 

P��niejsze �niadanie, chwila odpoczynku,po czym udamy się w drogę powrotną w kierunku Tbilisi.
Podczas trasy czeka nas wiele zjawiskowych miejsc, charakterystycznych dla regionu. Odwiedzimy
gruzi�ską Toskanią zwane miasteczko Sighnaghi. Tego wieczoru czeka nas wystawna
obiadokolacja w Tbilisi i nocleg. 
 

DZIEŃ 8. 
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