
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. W pierwszej w pierwszej kolejno�ci
odwiedzimy Kutaisi oraz atrakcje okolic miasta. Odwiedzimy r�wnież zabytkowe budowle sakralne: słynną
katedrę Bagrati oraz monastyr  Gelati. Skierujemy się na wsch�d do miasta Gori, leżącego 
w samym sercu Gruzji. Podr�ż wzbogaci wizyta w wiekowym skalnym mie�cie Uplisciche (opcjonalnie
możemy zwiedzi� muzeum Stalina). Obiadokolacja i nocleg Gori. 

�niadanie, po kt�rym 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.
P��niejszym popołudniem czeka nas droga powrotna do Tbilisi. Udamy się do dawnej stolicy kraju -
Mcchety, gdzie odwiedzimy sławną katedrę Sweti Cchoweli, miejsce koronacji władc�w Gruzji. Wystawna
obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.

DZIEŃ 2. 

Po �niadaniu wyruszymy w drogę do Kachetii – regionu będącego kolebką �wiatowego winiarstwa.
Zatrzymamy się w jednej z winnic, na degustację lokalnych trunk�w. Odwiedzimy monastyr Bodbe,
następnie udamy się do „gruzi�skiego miasteczka miło�ci” Sighnaghi. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.
 
Alternatywą do zwiedzania Kachetii jest dodatkowy czas po�więcony na odkrywanie sekret�w stolicy. 
Po �niadaniu udamy się zwiedzanie starego miasta, odwiedzimy Most Pokoju, wjedziemy r�wnież kolejką linową na
wzg�rze Sololaki – miejsce związane z wieloma lokalnymi legendami. Kolejnym miejscem, 
w kt�re się skierujemy jest Sob�r Tr�jcy �więtej na wzg�rzu �w. Eliasza. Obiadokolacja i nocleg w Tbilisi.
 
 

DZIEŃ 3. 

Czwarty dzie� rozpoczniemy od �niadania, następnie wyruszymy do Kutaisi, gdzie zobaczymy wiekowe
budowle sakralne: katedrę Bagrati oraz monastyr Gelati. Po drodze możemy (opcjonalnie, +3h trasy)
odwiedzi� miasto Cziatura, znane z rozbudowanej sieci kolejek linowych. Niedługo p��niej skierujemy się
do prawdziwie magicznego miejsca – Jaskini Prometeusza. Tutaj będziemy mie� możliwo�� podziwiania
r�żnokolorowej feerii �wiateł na wiekowych skałach i naciekach. Obiadokolacja i nocleg w Kutaisi.
Następnego dnia – transfer na lotnisko. W przypadku wcze�niejszego odlotu – pożegnalna obiadokolacja
 i wieczorny transfer na lotnisko.

DZIEŃ 4. 

W przypadku lądowania wieczorem (loty z Katowic), 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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