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Gruzja szlakiem wina

Gruzja to stan umysłu! Trzeba 

ją smakować stopniowo, nie 

tylko pozostając w zachwycie, 

ale również ogromnej pokorze. 

Chcemy poznać lokalnych 

producentów wina, wziąć 

udział w biesiadach, 

zakosztować doskonałego 

trunku i jeździć w góry, 

podziwiając zapierające dech 

w piersiach widoki…

Dacie się zaprosić?



Podróż & Szkolenie 

Podróżujemy nie tylko po 

emocje, smak i poznanie, ale 

również wiedzę. 

Jarosław Kuźniar, dziennikarz, 

dyrektor programowy w Onet i 

prezes goforworld.com przekaże 

wiedzę, wskaże kierunki w 

nowoczesnych narzędziach 

marketingowych i pomoże 

wypracować komunikację z 

potencjalnymi odbiorcami. 



Dzień 1

Rozpoczynamy naszą wielką przygodę –

wieczorem wylatujemy z Warszawy do 

Tbilisi.

Dzień 2

Rankiem, po zakwaterowaniu i chwili 

odpoczynku, przespacerujemy się po Tbilisi. 

Zwiedzimy stare miasto i najpiękniejsze 

zabytki. 

Czeka nas wykład, wprowadzający w 

tematykę winiarską. Zaraz potem ruszymy 

do pierwszej winiarni - Tbilvino. To nie 

koniec! 

Tego samego dnia czekają nas jeszcze 

przejazd do pierwszej stolicy Gruzji 

Wschodniej Mtskhety pod Tbilisi i wycieczka 

do monastyru Jvari z panoramicznym 

widokiem na Mtskhete. 

Na koniec dnia zjemy pyszną kolację, 

podziwiając pokaz folklorystyczny. Nocleg w 

Tbilisi, w centrum miasta. 



Dzień 3

Po śniadaniu ruszymy do regionu Imeretia w 

Gruzji zachodniej. Odwiedzimy lokalnego 

winiarza, będziemy degustować wina 

imeretyjskie z autochtonicznych szczepów 

winorośli tsolikauri, tsitska

i krakhuna. 

W drodze powrotnej do Tbilisi zatrzymamy 

się w regionie Kartlia, gdzie również 

odwiedzimy lokalnego winiarza, tym razem 

degustując wina kartlijskie z 

autochtonicznych szczepów winorośli 

chinuri, tavkveri

i goruli mtsvane. 

Po przyjeździe do Tbilisi zjemy kolacje na 

tratwie, płynąc po rzece Kura w centrum 

miasta. Nocleg w hotelu. 



Dzień 4

Czeka nas dzień pełen wrażeń. Rano 

przejedziemy przez przełęcz Gombori na 

wysokości 1700m.n.p.m. 

Złożymy wizytę lokalnemu producentowi 

sera, przyjrzymy się procesowi produkcji i 

zakosztujemy pysznych wyrobów. 

W Kachetii odwiedzimy lokalnego winiarza, 

aby degustować wina kachetyjskie z 

autochtonicznych szczepów winorośli 

rkatsiteli, saperavi i kakhuri mtsvane. 

Przejedziemy przez miasto Telavi, a także 

skosztujemy wina w winiarni Schumi Wine 

Company, zwiedzając równocześnie 

muzeum wina z wykopaliskami datowanymi 

na III p.n.e. 

Na koniec dnia pojedziemy na suprę –

biesiadę do winnicy naszego Przewodnika w 

Gurjaani. Nocleg na miejscu.



Dzień 5

We wczesnych godzinach porannych 

przejdziemy od teorii do praktyki. 

Zabierzemy się ostro do pracy uczestnicząc 

w winobraniu. Przy tej okazji zapoznamy się 

z produkcją wina i czaczy. 

Uczestnicy winobrania będą wyciskać sok z 

grona udeptując je nogami w tradycyjnym 

korycie drewnianym satsnakheli. 

Posłuchamy prelekcji na temat gruzińskich 

win. 

W przerwie od pracy zrobimy sobie 

wycieczkę do miasteczka Sighnaghi, 

położonego na wzgórzu z panoramicznym 

widokiem na Dolinę Alazańską. 

Po tych pięknych widokach wrócimy do 

winnicy, tym razem na warsztaty kulinarne 

kuchni gruzińskiej. Będzie smacznie i 

lokalnie! Kolacja i nocleg na terenie winiarni. 



Dzień 6

Opuszczamy winnicę jadąc do jednej z 

największych firm winiarskich w Gruzji, 

Kindzmarauli. 

Zaraz po degustacji kilku gatunków win 

ruszymy do monastyru Nekresi z VI w. z 

panoramicznym widokiem na Dolinę 

Alazańską. Odwiedzimy producenta 

glinianych amfor qvevri, służących do 

produkcji wina. 

Zajrzymy także do lokalnego winiarza, który 

poczęstuje nas winem z kachetyjskich 

szczepów winorośli rkatsiteli i saperavi, 

wytwarzanych w qvevri. 

Wieczorem wrócimy do winnicy na kolację, a 

nad ranem ruszymy na lotnisko do Tbilisi. 

Dzień 7

Wracamy do Polski, pełni wrażeń i smaków 

Gruzji!  



Cena zawiera:

 bilety lotnicze

 transport na miejscu

 zakwaterowanie (w tym na terenie 

winiarni)

 wizyty w winiarniach, m.in: Tibilvino, 

Schumi Wine oraz w regionach: 

Imeretia, Kartlia, Kachetia, Gurjaani

 wszechstronne i różnorodne 

warsztaty winiarskie przy lokalnych 

winoroślach pod okiem lokalnych 

ekspertów

 warsztaty kulinarne

 zwiedzanie Tbilisi i Mtskhete oraz 

Telavi

 opiekę polskiego Przewodnika, 

mieszkającego od lat w Gruzji i 

związanego z winiarstwem

 pełne wyżywienie

 bilety wstępu

 ubezpieczenie

 Szkolenie prowadzone przez 

Jarosława Kuźniara


