
Gruzja - Morze Czarne i Kaukaz 
 
Batumi - Zugdidi - Mestia - 

Uszguli - Kutaisi - Gori - 

Upliszczyche - Mcheta - Tbilisi - 

Tsinandali - Telavi - Signaghi - 

Tbilisi 

 

- Folklor i zwyczaje gruzińskie 

- Panorama gór Kaukazu 

- Cerkwie, katedry i monastyry 

- Obronne twierdze i malownicze 

miasteczka 

- Kraina wina w Kachetii 

- Batumi - czarnomorski kurort 

 

Program 

 

1 dzień: 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed odlotem. Wieczorem wylot 

samolotem, bezpośrednio do Gruzji. 

 

2 dzień: 

Rano przylot na lotnisko do Tbilisi, spotkanie z przedstawicielem biura gruzińskiego. 

Przejazd do Batumi nad Morzem Czarnym, po drodze śniadanie w kawiarni. Zakwaterowanie 

w hotelu, czas wolny na odpoczynek. Wieczorem spacer po tym słynnym gruzińskim 

kurorcie. Zobaczymy m.in. Plac Batumi, Bulwar Nadmorski oraz pokaz tańczących w rytm 

muzyki magicznych fontann. Druga część to pokaz laserowy, opowiadający historię Batumi i 

Gruzji. Dużym przeżyciem będzie też spotkanie z kontrowersyjną rzeźbą Ali i Nino 

Opowiada ona historię miłości młodego Azera - muzułmanina oraz gruzińskiej księżniczki - 

chrześcijanki. Obie figury poruszają się i zmieniają swoją pozycję, a nocą są oświetlone 

zmieniającym się światłem, co czyni je magnetycznie pięknymi. Kolacja i nocleg w Batumi. 

 

3 dzień: 

 
» przejdź do galerii 



Po śniadaniu wyjeżdżamy na południe do Twierdzy Gonio, gdzie zwiedzimy liczący 2100 lat 

rzymski obóz warowny. Następnie zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w Batumi (pow. 113 

ha), jednego z największych na świecie, gdzie znajduje się ponad 5000 różnorodnych 

gatunków kwiatów, krzewów i drzew. Jest on wyjątkowy, głównie ze względu na to, że 

rośliny tutaj zgromadzone pochodzą z całkowicie różnych stref klimatycznych i 

krajobrazowych. Po atrakcjach parku odwiedzimy ciekawe, miejscowe muzeum techniki. 

Kolacja i nocleg w Batumi. 

 

4 dzień: 

Dzień wypoczynkowy w Batumi - najnowocześniejszym kurorcie nadmorskim Gruzji i 

jednym z najładniejszych miast nad całym Morzem Czarnym, z odrestaurowaną starówką i 

pięknym Parkiem Przymorskim. Góry otaczające miasto porośnięte są tropikalną roślinnością. 

Wspaniała architektura, liczne lokale i atrakcje, przyjazna atmosfera i wysoki standard usług 

zapewnią nam niezapomniane wrażenia. Czas wolny na plażowanie, relaks nad morzem, 

spacery, indywidualne zwiedzanie okolicy i degustację miejscowych przysmaków. Kolacja i 

nocleg w Batumi. 

 

5 dzień: 

Po śniadaniu przejazd w stronę głównego grzbietu Kaukazu, do miasta Mestii w tajemniczej 

Swaneti. Po drodze postój w Zugdidi, stolicy Megrelii - mitycznej Kolchidy, gdzie zwiedzimy 

pałac księcia Dadianiego z XIX w. Rodzina Dadiani to stary arystokratyczny ród, 

spokrewniony z samym Napoleonem Bonaparte. Podczas dalszego przejazdu będziemy 

podziwiać przepiękny widok na śródgórski ingurski zbiornik wodny oraz ośnieżone szczyty 

Wysokiego Kaukazu. Zbliżając się do Swanetii zobaczymy charakterystyczne średniowieczne 

wieże, robiące duże wrażenie na przyjezdnych. Przyjazd do Mestii, zakwaterowanie, kolacja, 

nocleg. 

 

6 dzień: 

Śniadanie. Wyjazd samochodami terenowymi do Uszguli - najwyżej położonej (2200 m 

n.p.m), zamieszkałej wioski u podnóża góry Szchary (5068 m n.p.m). Uszguli jest cennym 

zabytkiem architektury i historii, co w dużej mierze sprawiło, ze Górna Swanetia została 

wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wioska słynie z tradycyjnych 

swaneckich domów ze smukłymi wieżami obronnymi. Zwiedzimy starą cerkiew Lamaria 

(Matki Bożej) z XI w. oraz lokalne muzeum, gdzie zobaczymy jak żyli tutejsi mieszkańcy 



przed wiekami. Czas wolny, a dla chętnych spacer w górskiej scenerii Kaukazu w kierunku 

górującego nad okolicą szczytu Szchary. Powrót na kolację i nocleg do Mestii. 

 

7 dzień: 

Śniadanie w Mestii. Wizyta w muzeum-wieży, w dawnym domu mieszkalnym Swanów. 

Następnie wyjazd w rejon Imereti, gdzie zwiedzimy zespół architektoniczny Gelati z XII w. 

założony przez potężnego króla Dawida Budowniczego. W średniowieczu klasztor był 

najważniejszym centrum kultury Gruzji. Przyjazd do Kutaisi, drugiego co do wielkości miasta 

Gruzji. Odwiedzimy miejscowy bazar, gdzie można kupić gruzińskie przyprawy, słodycze itp. 

Zwiedzimy centrum z jego zabytkami, pospacerujemy po centralnym parku podziwiając 

panoramę miasta. Zakwaterowanie w hotelu w Kutaisi, kolacja i nocleg. 

 

8 dzień: 

Po śniadaniu przejazd do miasta Gori, nad którym góruje starożytna twierdza, a w którym 

przyszedł na świat Józef Stalin. Wizyta w Muzeum Stalina. Stamtąd ruszamy do 

Upliszczyche, gdzie zwiedzimy starożytne skalne miasto, kiedyś najpotężniejsze centrum 

kulturowe, polityczne i ekonomiczne. Upliszczyche to fascynujący niezwykłymi widokami 

światowy unikat, wyrzeźbiony w wulkanicznej skale, którego świątynie, teatry, mieszkania 

przez wiele wieków służyły potężnej społeczności. Wyjazd do Mcchety - dawnej stolicy 

Gruzji. Odwiedzimy klasztor Dżwari z VI wieku znajdujący się na szczycie góry, u zbiegu 

rzek Mgwari i Aragwi z przepięknym widokiem na zabytki miasta. Następnie zwiedzimy 

katedrę Sweti Cchoweli, która stanowiła w ciągu wielu stuleci miejsce koronacji i wiecznego 

spoczynku władców Gruzji. Potem, podczas spaceru uliczkami starej Mchety, będzie czas 

wolny na odpoczynek i zakup upominków. Kolacja w Mcchecie i przejazd na nocleg do 

Tbilisi. 

 

9 dzień: 

Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Kachetii - regionu znanego z produkcji doskonałych 

gruzińskich win. Zwiedzanie rozpoczniemy od wizyty w Cinandali, znanego centrum 

produkcji wina. Odwiedzimy dawne dobra kniazia Aleksandra Czawczawadze, z 

przepięknym parkiem i domem-muzeum. Potem pojedziemy podziwiać główne miasto 

Kachetii – Telavi. W lokalnej winnicy „marani” będziemy kosztować wina gruzińskie, 

produkowane tradycyjnymi metodami w wielkich glinianych naczyniach. zwanych „kvevri”. 

Po degustacji wycieczka do klasztoru Bodbe, gdzie pochowana jest św. Nino, patronka 



Gruzji. Następnie przejazd do Sighnaghi, najbardziej malowniczego zakątka Kachetii, 

miasteczka muzyki, sztuki i miłości. W tym pięknym mieście z bogatą historią, otoczonym 

murami obronnymi i zwieńczonymi licznymi basztami znajdują się ruiny średniowiecznej 

twierdzy. Podobno mury Sighnaghi są drugimi najdłuższymi na świecie, ustępując tylko 

Wielkiemu Murowi w Chinach. Roztacza się z nich przepiękny widok na Dolinę Alazańską. 

Obiad w Sighnaghi. Powrót na nocleg do Tbilisi. 

 

10 dzień: 

Po śniadaniu ruszamy na spotkanie ze stolicą Gruzji. Podczas spaceru poznamy lokalną 

architekturę i zabytki, usłyszymy też opowieści o historii i współczesnym życiu miasta. 

Zwiedzimy Katedrę Sameba (Trójcy Świętej) oraz kościół Metechi z XII w., przepięknie 

położony na opadającej ku rzece skale. Wzniesiemy się kolejką linową do Twierdzy Narikala 

z IV w. Podczas pieszej wycieczki po starej części Tbilisi zwiedzimy Abanotubani - dzielnicę 

ze słynnymi łaźniami siarkowymi i domami z drewnianymi balkonami, przejdziemy ulicami 

Szardena, Herakliego, zobaczymy nowoczesny Most Pokoju nad rzeką Mgwari, rezydencję 

patriarchy Gruzji Ilii II-go oraz fantazyjne wieżyczki Teatru Lalek Rezo Gabriadze. 

Odwiedzimy pchli targ na „Suchom mostu”. Tutaj każdy będzie mógł znaleźć odpowiedni 

upominek z Gruzji. Przejazd Prospektem Rustaweli - najbardziej reprezentacyjną ulicą Tbilisi 

z wieloma budynkami administracji państwowej, w tym Parlamentu Gruzji i Akademii Nauk. 

Tu mają swą siedzibę Opera i Teatr Baletowy, Muzeum Narodowe, Teatr dramatyczny, liczne 

banki itd. Ten dzień z pewnością przyniesie wiele pozytywnych wrażeń z odkrywania Tibilisi. 

Pożegnalna kolacja w restauracji z gruzińską kuchnią, muzyką i tańcami. Nocleg. 

 

11 dzień: 

Wczesnym rankiem przejazd na lotnisko. Wylot do Polski samolotem rejsowym. Przylot do 

Warszawy. 

 

 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 

Według programu w hotelach o standardzie***, pokoje 2 osobowe z łazienkami. 

Wyżywienie: 

2 x dziennie: śniadania i obiadokolacje zgodnie z programem. 



Transport: 

Przeloty wg programu samolotem rejsowym wraz z opłatami lotniskowymi, busy, samochody 

terenowe. 

Ubezpieczenie: 

Signal Iduna S.A. 

Realizacja programu turystycznego, wstępy do obiektów wymienionych w programie, 

przewodnicy lokalni, opłaty administracyjne. 

Opieka polskiego pilota na całej trasie. 

 

 

Informacje praktyczne 

 

III ratę uczestnik przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie 

części świadczeń (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki). 

Cena złotówkowa wraz z III ratą nie obejmują: 

- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktywności nie przewidzianych w 

programie, 

- zwyczajowych napiwków - ok. 30 EUR, 

- ewentualnych pozostałych posiłków nieujętych w programie, aranżowanych przez pilota 

(orientacyjny koszt ok. 6-12 EUR/posiłek). 

Minimalna liczba uczestników w grupie: 14, maksymalna: 24. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego bagażu, dokładnych godzin przelotu 

itd. zostaną przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w piśmie około 2 tygodnie przed 

wyjazdem. 

Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. 

Wyżywienie poza wymienionym w programie organizuje dla chętnych na bieżąco pilot. 

Warto spróbować wspaniałej gruzińskiej kuchni. Na najwyższy szacunek zasługują wina. 

 

Informacje wizowo-paszportowe: 

Wymagany ważny paszport lub dowód osobisty. Wizy dla obywateli polskich nie są 

wymagane. Należy dokładnie sprawdzić, czy dane w rezerwacji są zgodnie z dokumentem na 

podstawie którego będą przekraczane granice. 

 



Informacje zdrowotne: 

Nie ma obowiązku szczepień. Jednak jak wszędzie na świecie, również w Polsce, warto być 

zaszczepionym przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. Należy 

szczególną uwagę przywiązywać do ochrony przed słońcem, używając kremów ochronnych, 

okularów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy. 

 

Klimat i pogoda: 

Warunki pogodowe w Gruzji są zróżnicowane. Generalnie latem i wczesną jesienią panuje 

ciepły klimat, ale pogoda mocno zależy od wysokości i oddalenia od morza. Lato jest gorące, 

z licznymi kontrastami. Batumi leży w sferze łagodnego klimatu morskiego 

podzwrotnikowego, z dużą ilością opadów, gorącym, parnym latem i ciepłą zimą. Im dalej od 

morza tym klimat bardziej kontynentalny tj. coraz mniej opadów i rosnące różnice temperatur 

między latem a zimą. Orzeźwienia podczas upałów należy szukać w górach. Tutaj zawsze 

można liczyć na rześkie powietrze, a temperatura silnie zależy od wysokości. W wyższych 

partiach nawet letnie noce bywają mroźne. 

 

O wyprawie: 

Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących aktywnie zwiedzać świat, znajdujących 

przyjemność w pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych kultur. 

Staramy się w miarę możliwości docierać również w miejsca położone poza obszarami 

masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Gruzja kojarzy się z 

winem i gościnnością. To prawda, a na naszej wyprawie przekonamy się o tym osobiście. 

Poznamy różnorodność tego kraju i jego wspaniałe krajobrazy – od wysokich szczytów 

Kaukazu, do plaż Morza Czarnego. Oprócz tego Gruzja zasługuje na uwagę dzięki swej 

średniowiecznej spuściźnie – wspaniałym, okazałym monastyrom, licznym twierdzom oraz 

wpisanym na listę UNESC pamiątkom kultury i dziedzictwa. Odwiedzimy przepiękną i coraz 

bardziej nowoczesną stolicę – Tibilisi, pełną winnic Kachetię, liczne pamiątki bogatej historii 

tych ziem, egzotyczną wysokogórską Swanetię i Adżarię z jej stolicą – Batumi. Zachwycimy 

się wspaniałą kuchnią, winem, czaczą i folklorem. Odwiedzany kraj różni się kulturowo od 

Polski, a religijność może przybierać formy odmienne od naszych. Jednocześnie 

doświadczycie Państwo ogromnej życzliwości i gościnności skierowanej szczególnie do 

Polaków. Wyprawa nie należy do trudnych, jednak musimy mieć świadomość, że cały czas 

uprawiamy aktywną turystykę, udajemy się też w region Wysokiego Kaukazu. Osoby mające 

problem z krążeniem powinny przed wyjazdem skonsultować się z lekarzem. Wyprawie 



towarzyszy polski pilot, który pomoże Państwu radzić sobie z codziennymi problemami. W 

trakcie wyprawy noclegi przewidziane są w hotelach ***, w 2,3 osobowych pokojach z 

łazienką, w większości z klimatyzacją. 

 

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących imprezy - zadaj pytanie e-mailem 

egzotyka@almatur.pl lub na facebook.com/almaturwycieczki 

 

Płatności: 

I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji 

II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wyprawą 

III rata: 450 EUR - uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę. 

 

Terminy i ceny Gruzja - Morze Czarne i Kaukaz     (skrót: MORZE CZARNE I KAUKAZ PAX WG PROGRAMU)
 

Nr grupy Data Cena      

KEEG0525 25.05 - 04.06 3499 zł   2987 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

KEEG0713 13.07 - 23.07 3499 zł   2987 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

KEEG0907 07.09 - 17.09 3499 zł   2987 zł   Promocja  Rezerwuj  

 11 
dni 

 


