
„ P o z n a j  p i ę k n o  K a u k a z u ”

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 na lotnisku. Lekki posiłek po przylocie. Wyjazd rozpoczniemy od odwiedzin prawdziwie
magicznego miejsca – Jaskini Prometeusza, gdzie podczas przyjemnego spaceru podziwia� można
zadziwiające skalne formacje oraz grę r�żnobarwnego �wiatła i padających cieni. Następnie udamy się w
drogę do Tbilisi, stolicy kraju. Podr�ż wzbogaci wizyta w starożytnym skalnym mie�cie Uplisciche,
położonym u brzegu rzeki Kury. Następnie odwiedzimy miejscowo�� Gori, gdzie czeka� nas będzie
obiadokolacja z wy�mienitym regionalnym winem. Po wsp�lnej biesiadzie udamy się na nocleg, do hotelu
w Tbilisi.

Zaraz po �niadaniu wyruszymy w zjawiskową trasę gruzi�ską drogą .wojenną na p�łnoc, kierując się do
Stepancminda (dawne Kazbegi). Po drodze odwiedzimy wiele interesujących miejsc, takich jak: twierdza
Ananuri, przełęcz krzyżowa czy sławny kurort w Gudauri. Samochodami terenowymi 4x4 wjedziemy na
wzg�rze Gergeti, na kt�rym znajduje się klasztor Cminda Sameba oraz roztacza się zjawiskowy widok na
szczyt g�ry Kazbek. P��niejszym popołudniem czeka nas droga powrotna do Tbilisi.. Powr�t do stolicy.
Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.

DZIEŃ 3. 

Po �niadaniu wyruszymy w drogę do Kachetii – regionu będącego kolebką �wiatowego winiarstwa. Dzie�
ten przypadnie do gustu miło�nikom tego szlachetnego napoju -  wiedzy o tradycji i historii nie zabraknie.
Zatrzymamy się w klimatycznej winnicy, na degustację lokalnych trunk�w. Odwiedzimy sławny
monastyr Bodbe oraz gr�b �w. Nino. Następnie udamy się do urokliwego „gruzi�skiego miasteczka
miło�ci” Sighnaghi. Miasto zostało zbudowane na wzg�rzu, z kt�rego podziwia� można wspaniały widok
na dolinę Alazani. Czas wolny na chwilę odpoczynku lub spacer. Powr�t do stolicy. Obiadokolacja i
nocleg w Tbilisi.

DZIEŃ 4.

Zaraz po �niadaniu czeka nas przejazd w kierunku Armenii. Po przekroczeniu granicy udamy się w okolicę
prowincji Lorri, odwiedzając słynny monastyr Haghpat, wpisany na listę �wiatowego dziedzictwa
UNESCO. Odwiedzimy drugie co do wielko�ci jezioro g�rskie na �wiecie - Sewan, na wysoko�ci 1900 m.
n.p.m. Nad brzegiem zbiornika podziwia� można Sewanawank - „Czarny klasztor” wzniesiony w IX w. –
znane miejsce banicji okolicznej arystokracji. Obiekt jest obecnie znanym miejscem za�lubin. Po chwili
wytchnienia od podr�ży udamy się do stolicy Armenii, miasta Erywa�. Dzie� zako�czymy wsp�lną
obiadokolacją w restauracji. Nocleg w Erywaniu.

DZIEŃ 5. 

GRUZJA I ARMENIA 10 DNI
Lotnisko: Kutaisi

DZIEŃ 2.
Dzie� w pełni po�więcony pięknu i architekturze stolicy Gruzji – Tbilisi. Po �niadaniu 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. Tego dnia odwiedzimy najpiękniejsze zakątki stolicy.
Wystawna obiadokolacja z pokazem regionalnych ta�c�w i �piewu gruzi�skiego,  nocleg w
Tbilisi.



O P C J A  I I :  „ P o z n a j  p i ę k n o  K a u k a z u ”

�niadanie, po kt�rym planowany jest czas wolny nad morzem do godzin popołudniowych. Zasłużony
odpoczynek po trudach kilkudniowej podr�ży. P��niejszym popołudniem udamy się na wieczorny wyjazd
do „Perły Morza Czarnego” – Batumi. Odwiedzimy siedmiokilometrową promenadę usytuowaną nad
brzegiem morza oraz miejsca takie jak słynna wieża alfabetu gruzi�skiego, wieża Czaczy oraz ta�czące
fontanny. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie lub relaks nad brzegiem morza. Wieczorną porą czeka
nas okazja podziwiania widoku wielokolorowego pod�wietlonego miasta, następnie za� udamy się na
obiadokolację. Nocleg w Kobuleti.

DZIEŃ 9. 

Obfite �niadanie, w gruzi�skim stylu. Czas wolny do godzin popołudniowych. Przejazd drogą powrotną w
kierunku Kutaisi. Odwiedziny w zjawiskowej jaskini Prometeusza. Zakwaterowanie w obiekcie w
Kutaisi. Pożegnalna obiadokolacja i nocleg w Kutaisi. Kolejnego dnia rano (lub wieczorem w
zależno�ci od lotu) transfer na lotnisko w Kutaisi.

DZIEŃ 10. 
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DZIEŃ 5.

Po �niadaniu udamy się do Eczmiadzyn – miasta kultu Apostolskiego Ko�cioła Ormia�skiego oraz 
historyczna siedziba katolikos�w, czyli najwyższych zwierzchnik�w tego ko�cioła. Zobaczymy tam
Katedrę – najważniejszą chrze�cija�ską �wiątynię w Armenii – wybudowana przez Grzegorza
O�wieciciela. Chętni będą mogli także odwiedzi� muzeum, gdzie przechowywany jest najcenniejszy skarb
(w złotym relikwiarzu) - grot Wł�czni Przeznaczenia, nazywanej r�wnież wł�cznią Longinusa. Dnia tego
zobaczymy r�wnież Zwartnoc, wpisanych na Listę Dziedzictwa UNESCO ruin wczesno�redniowiecznej
katedry i pałacu katolikosa Armenii o tej wła�nie nazwie. Katedra ta miała miał za�mi� katedrę
Eczmiadzyn. Na nocleg w tym dniu udamy się do Gruzji do miejscowo�ci Wardzi.
Dzie� rozpoczniemy od wizyty w Wardzi – skalnym mie�cie, kt�re zostało ufundowane przez
najwybitniejszą kr�lową Gruzji – Tamarę - na przełomie XII i XIII wieku. Szacuje się, że w czasie najazdu
wrogich wojsk mogło się tu schroni� nawet 60 tysięcy ludzi. Następnie przejedziemy do Kutaisi aby
zobaczy� między innymi Katedrę Bagrati. Katedra należy do najwspanialszych zabytk�w kultury
gruzi�skiej “złotego wieku”. Z uwago na prowadzoną w ostatnich latach rekonstrukcję �wiątynia została
usunięta z Listy �wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd na nocleg do Kobuleti.

DZIEŃ 6. 

DZIEŃ 7. 

�niadanie, po kt�rym czeka nas kolejny dzie� przyg�d. Pierwszą atrakcją, kt�rą odwiedzimy będzie
„Klasztor �więtej Wł�czni” – Geghard. Zgodnie z podaniami jest to miejsce przechowania Wł�czni
Przeznaczenia, artefaktu kt�rym rzymski setnik przebił bok Chrystusa. Historia �wiątyni związana jest z
�w. Grzegorzem O�wiecicielem i sięga początk�w chrze�cija�stwa w regionie (rok 301 n.e.). Kolejnym
miejscem, kt�re odwiedzimy będzie Mitra – sławna antyczna �wiątynia z I w. n.e. Udamy się następnie w
kierunku klasztoru Khor Virap, ulokowanego w cieniu biblijnej g�ry Ararat (5137 m. n.p.m.). Jest to miejsce
przyjęcia chrze�cija�stwa przez władcę Armenii, związane z wieloma lokalnymi legendami. To tu Noe,
zasadził podobno pierwszą winoro�l. Powr�cimy do Erywania, gdzie odwiedzimy plac Republiki znany z
„Grających Fontann” oraz budynek Opery. Wieczorna obiadokolacja i nocleg w Erywaniu
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