
GRUZJA



Gruzja

Gruzja to stan umysłu! Trzeba 

ją poznawać stopniowo, nie 

tylko pozostając w zachwycie, 

ale również ogromnej pokorze. 

Chcemy poznać lokalnych 

pasterzy, wziąć udział w 

biesiadach, zakosztować 

doskonałego wina i jeździć w 

góry, podziwiając zapierające 

dech w piersiach widoki i 

gruzińskie twierdze… 

Dacie się zaprosić?



1

Rozpoczynamy naszą wielką przygodę –

wylatujemy z Warszawy do Tbilisi.

2
Rankiem zakwaterujemy się w hotelu. Po śniadaniu czeka nas przejazd drogą górską do wsi Shatili 

przy granicy z Czeczenią. Przejedziemy przez przełęcz (2700 m). Po tych wrażeniach chwilę 

odetchniemy i zorganizujemy tam piknik! Później ruszymy do Shatili, miasteczka zbudowanego z 

łupków. Wieczorem zjemy kolację złożoną z lokalnych smaków, to najlepszy sposób na poznanie 

Gruzji. Nocować będziemy w wieży obronnej. 



3

Po śniadaniu ruszymy do średniowiecznej twierdzy kamiennej Mutso wpisanej na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Czeka nas trekking do wież kamiennych. Później wrócimy do Tblisi i 

zażyjemy relaksu w łaźni. Wieczorem będziemy zwiedzać miasto, które po zmierzchu jest naprawdę 

oszałamiające. Zjemy wspaniałą kolację u lokalnego winiarza. Nocleg w hotelu.



4

Rano pojedziemy do miasta Sighnaghi, położonego na wzgórzu, z pięknym widokiem na Kaukaz. 

Później odwiedzimy winnice w Gurjaani i zajmiemy się przygotowaniem potraw gruzińskich, 

podejrzymy, jak produkuje się wino. Czeka nas również supra na winnicy z tamadą gruzińskim. Na 

nocleg wracamy do Tblisi. 



5

Kolejny dzień naszej wędrówki, tym razem ruszamy do miasteczka Borjomi, gdzie zwiedzimy park 

uzdrojowy. Zaraz potem wyprawimy się na rafting po rzece Mtkvari pod Borjomi. To jeszcze nie 

koniec emocji tego dnia! Zobaczymy również największą, XVII-wieczną twierdzę w Gruzji, czyli  

Rabati, zlokalizowaną w miejscowości Akhlatsikhe. Sporo wrażeń i spożytej energii, dlatego na 

kolację i nocleg pojedziemy pod granicę z Turcją. 



6
Po solidnym śniadaniu zwiedzamy Vardzi, niesamowite, skalne miasto z XIII w,. pełne grot wykutych 

w skale. Później przejedziemy przez tereny wulkaniczne u stóp największego wulkanu Didi Abuli 

(3300 m). Poznamy tam mniszki, wyrabiające oryginalne produkty spożywcze. Będzie można 

zakupić u nich kilka wyrobów, a później wrócimy do Tbilisi. Przespacerujemy się na lokalny targ, 

gdzie będzie okazja nabyć kilka gruzińskich smakołyków. Pożegnalną kolację zjemy w restauracji, a 

atmosferę biesiady podkręci dodatkowo pokaz folklorystyczny. Nocujemy w hotelu. 



7

Żegnamy się z Gruzją i wracamy do Polski. 


