


Gruzja

Chcesz zrozumieć, w jaki sposób 

regionalne potrawy potrafią podbić 

serce gości restauracji i sprawić, by 

już zawsze powracali? Wybierz się do 

Gruzji. Ta niezwykle piękna kraina 

kojarzy się z trzema rzeczami: 

doskonałym jedzeniem, 

fantastycznym winem i 

niewiarygodną wręcz gościnnością. 

Wspólna wyprawa będzie dla Ciebie 

niesamowitą okazją do tego, aby 

otworzyć się na wiedzę, smak i 

warsztat. Wszystkie zajęcia kulinarne 

prowadzimy pod opieką 

doświadczonego szefa kuchni –

Grzegorza Łapanowskiego. 



GRZEGORZ  ŁAPANOWSKI

Kucharz, aktywista i przedsiębiorca, 

dziennikarz kulinarny, założyciel i 

prezes Fundacji „Szkoła na widelcu”, 

właściciel studia kulinarnego Food 

Lab Studio. Autor trzech książek 

kulinarnych oraz dziesiątek 

programów telewizyjnych i 

radiowych. Juror i prowadzący 

polskiej edycji Top Chef. Pracował dla 

Polsatu, TVP, TVN i Kuchni Plus. 

Obieżyświat, gurmandzista i ogrodnik 

amator. Na co dzień zajmuje się 

promocją dobrej żywności i idei 

zdrowego, dobrego, naturalnego, 

świeżego i sezonowego żywienia. 

Miasto i świat przemierza w 

poszukiwaniu tego co najlepsze. W 

wolnych chwilach jeździ na 

deskorolce i na rowerze. Namiętnie 

kolekcjonuje i uprawia rośliny.



DZIEŃ 1 | 19. 07

Późnym wieczorem wylatujemy z 

Warszawy. Czeka nas nocny lot do Tbilisi

DZIEŃ 2 | 20. 07

Pierwszy dzień otworzymy wspólnym śniadaniem z Grzegorzem Łapanowskim. Teoretyczne 

wprowadzenie do regionalnej kuchni gruzińskiej będzie nam potrzebne zanim odkryjemy jej 

sekrety w praktyce.

Po śniadaniu ruszamy poznawać miasto. Odwiedzimy miejski targ – Dezerter Bazar, gdzie 

przygotujemy się do pierwszego Warsztatu Kulinarnego z Grzegorzem. Na warsztat 

weźmiemy lokalne warzywa. Meandrując krętymi alejkami bazaru spróbujemy gruzińskich 

specjałów i zatrzymamy się na mały lunch.

Kiedy już opanujemy podstawy, spragnieni nowej wiedzy uzupełnimy ją w nietypowej 

miejskiej winiarni. Po południu przyda nam się trochę oddechu, a spacer połączony z 

dalszym poznawaniem Tbilisi nada się do tego idealnie. 

Na kolację wybierzemy się do restauracji, w której obok wyśmienitego jedzenia, będziemy 

mogli podziwiać tradycyjne tańce i pieśni gruzińskie. 

Wieczorne rozrywki i nocleg w Tbilisi. 



DZIEŃ 3 | 21. 07

Po śniadaniu wyjeżdżamy z Tbilisi i jedziemy do Mcchety. To pierwsza stolica Gruzji. 

Zwiedzimy tam przepiękną katedrę Svetistkhoveli i monastyr Jvari z VI wieku wpisane na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Później wpadniemy z miłą wizytą do małej lokalnej restauracji, gdzie zabierzemy się do 

pracy - czeka nas pierwszy Warsztat Kulinarny na świeżym powietrzu z pięknym widokiem na 

góry i monastyr. Da nam praktyczny wgląd w gruzińskie dziedzictwo kulinarne – na stole 

lądują nasze produkty z których przygotujemy pkhali, ugotujemy tradycyjną polentę gomi i 

elardzi.

Po powrocie do Tbilisi, zwiedzania ciąg dalszy. Na koniec wybierzemy się do łaźni tureckiej 

na zasłużony odpoczynek.Restauracja z tradycyjnymi potrawami i pięknym widokiem na 

miasto dopełni intensywny dzień. Nocleg w Tbilisi. 



DZIEŃ 4 | 22.07

Zjemy śniadanie i ruszamy do Telavi – obecnej stolicy regionu Kakhetia. Odwiedzimy 

miejscowy bazar i producenta sera pleśniowego. Zobaczymy cały proces na własne oczy. 

Będziemy gotować, używając sera i zjemy tam „warsztatowy” lunch. 

W planach mamy degustację wina w winiarni Schumi Wine Company oraz zwiedzanie 

muzeum wina z wykopaliskami datowanymi na ponad 3000 lat. Na kolację i nocleg 

dojedziemy do winnicy w Gurjaani, gdzie przygotujemy gruzińskie ucztę, odpoczniemy i 

wspólnie pobiesiadujemy. 



DZIEŃ 5 | 23.07

Zostajemy w Gurjaani. W winnicy przyjrzymy się procesowi produkcji wina i czaczy –

gruzińskiego winiaku. Wzmocnieni, rozpoczniemy trzeci Warsztat Kulinarny poświęcony 

pieczywu. Zrobimy m.in. chaczapuri i inne specjały, które zjemy wspólnie na lunch. 

Po przerwie czeka nas czwarty Warsztat Kulinarny na temat kuchni kahetyjskiej. 

Popracujemy z mięsem bażanta. Przygotujemy też chakapuli, popularny gulasz jagnięcy. 

Zajęcia potrwają do wieczora. Kolacja, wino i nocleg w Gurjaani. 



DZIEŃ 6 | 24.07

Tuż po śniadaniu ruszamy naprzeciw przygodzie. Jedziemy przez przełęcz Gombori na 

wysokości 1700m. Docelowo dotrzemy do Pankisi, regionu zamieszkiwanego przez 

Czeczeńców, tzw. Kistyńców. 

Kiedy tam dotrzemy, czeka nas wspaniały piąty Warsztat Kulinarny o kuchni czeczeńskiej, w 

całości poświęcony baraninie. Pod okiem lokalnych mistrzów ubite zostaną jagnięta a my 

od początku sprawimy i przygotujemy mięso. Tam zjemy obiad i kolację z rodziną 

czeczeńską. 

Na noc wracamy do winnicy w Gurjaani. 



DZIEŃ 7 | 25.07

Z Gurjaani wyjeżdżamy zaraz po śniadaniu. Po drodze do Tbilisi czeka nas zwiedzanie 

kompleksu monastyrów Dawit Garedża na stokach góry Garedża. 

Zatrzymamy się niedaleko w pięknej okolicy na szósty, ostatni Warsztat Kulinarny z 

Grzegorzem.  Ugotujemy prosty obiad wg receptur kuchni swańskiej i zjemy go wspólnie 

podziwiając widok gruzińskiego stepu. Później wracamy do Tbilisi. 

Czeka nas ostatni spacer w pięknej scenerii! Zaopatrzeni w smakowite pamiątki, wracamy 

do hotelu, aby przygotować się do kolacji i pożegnalnego przyjęcia z winem i tańcami. 



DZIEŃ 8 | 26. 07

Żegnamy się z Gruzją i wracamy do Polski. 



Cena 13 999 PLN/os zawiera: 

- bilety lotnicze

- transport na miejscu

- zakwaterowanie (w tym w winnicy w 

Gurjaani)

-- pełne wyżywienie (śniadania, 

obiady w ramach warsztatów 

kulinarnych, kolacje)

- opiekę merytoryczną Grzegorza 

Łapanowskiego i prowadzone przez 

Niego warsztaty kulinarne

- różnorodne warsztaty 

kulinarne/aktywne gotowanie 

regionalnych potraw we współpracy 

z lokalnymi kucharzami

- wejścia do odwiedzanych miejsc

- zakup produktów do sporządzenia 

potraw

- napoje do każdej kolacji

- wino, koniak, czacza w winnicy

- kolację z show gruzińskiego tańca 

tradycyjnego

- wizytę w łaźniach termalnych

- polskiego Przewodnika

- ubezpieczenie


