
Dzień 1 – 17.50 wylot z Gdańska (lot 3 godziny 20 minut), Przejazd z lotniska do hotelu, 

nocleg. 

Dzień 2 – śniadanie, wyjazd na zwiedzanie kanionu Okatse 

 

Makieta kanionu 

 

Widok z platformy 

Przejazd do miejscowości Borjomi, zwiedzanie miasta i parku zdrojowego 

http://www.takiepodroze.pl/2017/04/borjomi-nie-samym-winem-czowiek-zyje.html 

Dojazd do skalnego miasta Vardzia, zwiedzanie tuneli skalnych 

http://www.kaukaz.pl/gruzja/turystyka/zabytki/miasto_skalne_wardzia.php 

Obiadokolacja i nocleg na agroturystyce pod Vardzią. 

http://www.takiepodroze.pl/2017/04/borjomi-nie-samym-winem-czowiek-zyje.html
http://www.kaukaz.pl/gruzja/turystyka/zabytki/miasto_skalne_wardzia.php


Dzień 3 - po śniadaniu wyjazd z agroturystyki, przejazd przez tereny 

powulkaniczne, po drodze zwiedzanie monastyru żeńskiego z wyrobamii 

spożyczymi, przyjazd do Tbilisi, zwiedzanie starego miasta wraz z głównymi 

zabytkami – wjazd gondolą na twierdzę Narikala z panoramicznym widokiem na 

całe miasto), fakultatywny pobyt w łaźniach termalnych, 

obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 4 - po śniadaniu wyjazd z Tbilisi, zwiedzanie Mtskhety pierwszej stolicy 

Gruzji, zwiedzanie miasta wraz z zabytkami w tym katedry Svetitskhoveli (XIw.) 

wpisanej na Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO,  krótkie zwiedzanie 

twierdzy Ananuri z XVIIw., przejazd przez przełęcz Krzyżową na wysokości 

2379m, dojazd do Kazbegi, podjazd do monastyru Gergeti z widokiem na 

miasto Kazbegi i górę Kazbeg 5033m, powrót do Tbilisi, obiadokolacja i nocleg 

w hotelu. 

 

Mtskheta 



 

Monastyr i widok na Kazbeg i Kazbegi 

Dzień 5 - po śniadaniu wyjazd z Tbilisi, przejazd przez tereny stepowe przy 

granicy z Azerbejdzanem, dojazd do skalnego monastyru David Gareja z VIw., 

dalszy przejazd do miasteczka Sighnaghi położonego na wzgórzu z widokiem na 

Dolinę Alazańską,czas wolny, 

przyjazd na winnice w Gurjaani, gruzińska supra wraz z występem grupy 

artystycznej. 

 

https://www.panipodroznik.pl/zwiedzanie/gruzinski-klasztor-david-gareja-i-piekne-

krajobrazy/ 

https://www.panipodroznik.pl/zwiedzanie/gruzinski-klasztor-david-gareja-i-piekne-krajobrazy/
https://www.panipodroznik.pl/zwiedzanie/gruzinski-klasztor-david-gareja-i-piekne-krajobrazy/


 

 

Sighnaghi 



 

Tu będziemy mieć suprę 



 

Dom w którym będziemy mieszkać w Gurjaani 

Dzień 6 - po śniadaniu wyjazd z winnicy,, przejazd do regionu Pankisi 

zamieszkany przez mniejszość czeczeńską, zapoznanie się z lokalną kulturą, 

tradycją, kuchnią, masterclass czeczeńskich potraw, obiadokolacja u rodziny 

czeczeńskiej na agroturystyce, wieczorem powrót na winnicę i nocleg. 

 
Krajobrazy koło Pankisi 

 

Dzień 7 - – po śniadaniu wyjazd do miejscowości Telavi,  zwiedzanie starych  

murów obronnych i fortecy Herakliusza II, ostatniego króla Kachetii. Pobyt na 

tętniącym życiem bazarze, na którym można kupić mydło i powidło. Degustacja 



najlepszych ( w mojej ocenie) w Gruzji  chinkali w restauracji Kapiloni, muzeum 

wina w Napareuli, powrót na winnicę, kolacja i nocleg.  

 

Bazar w Telavi 



 

Chinkali 



 

Instrukcja obsługi chinkali 

Dzień  8 - śniadanie, przejazd do Kutaisi, zwiedzanie centrum, zwiedzanie 

kompleksu monastyrskiego  Gelati z XIIw., wpisanego na UNESCO z bogatymi 

freskami , obiadokolacja, przejazd na lotnisko i wylot do Polski o 23.20. 

 



 
Fontanna w centrum Kutaisi i Monastyr Gelati  



 
 


