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Georgia Adventure Club, z siedzibą w Tbilisi, jest 
jedna z najszybciej rozwijających się firm turystycz-
nych na rynku gruzińskim. Naszą przygodę na 
Kaukazie kontynuujemy już od 15 lat, organizując 
wyjazdy na zamówienie.
 
Naszym priorytetem jest zapewnienie turystom 
wakacji, jakie sami chcielibyśmy przeżyć.  
Dzięki doświadczeniu i zdobytym kontaktom  
nasze autorskie programy gwarantują spotkanie 
z folklorem, zwiedzanie bez pośpiechu, kolacje  
w prywatnych winnicach, warsztaty kulinarne  
u naszych znajomych gospodarzy, noclegi w uro- 
kliwych miejscach, przewodników z pasją i tran- 
sport na najwyższym poziomie.

JESTEŚMY JEDNYM 
Z NAJSTARSZYCH 
I NAJWIĘKSZYCH 
POLSKICH BIUR 
PODRÓŻY Z SIEDZIBĄ 
W TBILISI

KIM JESTEŚMYSPIS TREŚCI

Marcin Rogalski, CEO 
Georgia Adventure Club

Tbilisi, widok na stare 
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Dlaczego warto z nami jechać?

Jesteśmy jedną z najstarszych polskich firm w Gruzji, 
mamy wieloletnie tradycje i doświadczenie w orga- 
nizacji wycieczek do tego kraju. Dzięki znajomości  
lokalnych realiów możemy zaplanować wyjazdy 
w najdrobniejszych detalach, pozwalając klientom 
w spokoju cieszyć się upragnionym urlopem i atrakc- 
jami. Znajdą tu coś dla siebie zarówno miłośnicy  
relaksu i powolnego poznawania miejscowego  
folkloru, jak i ci, którzy preferują aktywnie spędzać 
czas.

Tym, co wyróżnia nasze oferty jest dbałość o szcze-
góły i połączenie wysokiej jakości usług z auten-
tyczną przygodą. Ogromna w tym zasługa naszego 
zespołu przewodników, którzy tworzą przyjazną  
atmosferę, pomagają doświadczyć prawdziwej  
gruzińskiej gościnności i zadbają o bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników wycieczki.

NASZA MISJA

Luka Gorgiladze Mancho Shetekauri

TYM, CO WYRÓŻNIA 
NASZE OFERTY JEST DBAŁOŚĆ 
O SZCZEGÓŁY I POŁĄCZENIE 
WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG 
Z AUTENTYCZNĄ PRZYGODĄ

Nasze biuro 
w Tbilisi
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Od wielu lat zajmujemy się kompleksową  obsługą 
biur podróży w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie. 
Naszymi klientami są największe firmy turystyczne 
z Polski. Wycieczki przygotowujemy w każdym 
najdrobniejszym aspekcie: począwszy od ułożenia 
programu podróży, wyboru odpowiednich hoteli, 
kończąc na zapewnieniu wykwalifikowanych prze- 
wodników i podstawieniu sprawdzonych środków 
transportu. Naszym partnerem jest jedna z najwię- 
kszych firm transportowych w Gruzji. Dysponujemy  
flotą nowoczesnych autokarów i współpracujemy 
z doświadczonymi kierowcami.

Dzięki stałej obecności w Gruzji doskonale znamy 
jej specyfikę, nieustannie też poszerzamy wiedzę  
i sieć kontaktów, wciąż aktualizujemy nasze  
programy o coraz ciekawsze miejsca i atrakcje.  
Jesteśmy gotowi do przyjmowania dużych grup 
turystów, posiadamy również interesującą ofertę dla 
bardziej kameralnych wyjazdów.

WSPÓŁPRACA 
Z BIURAMI PODRÓŻY

Kristianna Grigorian

NIEUSTANNIE 
AKTUALIZUJEMY 

NASZE PROGRAMY 
O CORAZ CIEKAWSZE 
MIEJSCA I ATRAKCJEDolina Sno,

Stepantsminda
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Chcesz poznać więcej ofert? Zeskanuj kod QR:

Tbilisi – stare miasto, twierdza Narikala, 
której historia sięga IV w., dzielnica łaźni 
siarkowych

Mccheta – pierwsza stolica Gruzji, 
miejsce przyjęcia chrześcijaństwa (337 r.) 
oraz położony nieopodal monastyr Dżwari

Kachetia – serce Gruzji i ojczyzna wina, 
zwiedzanie winnic w dolinie Alazani
połączone z degustacją win

Gruzińska supra - tradycyjna kolacja 
z toastami, muzyką na żywo i specjałami 
kuchni gruzińskiej na prywatnej 
winnicy

Monastyr Bodbe – miejsce pochówku 
św. Nino

Signagi – malownicze miasteczko 
z 2,5-kilometrowym murem obronnym, 
przez Gruzinów nazywane miastem 
miłości

Gruzińska Droga Wojenna z twierdzą 
Ananuri i przełęczą Krzyżową (2379 m 
n.p.m.)

Stepantsminda (dawniej Kazbegi) – 
miasto pośród gór Wysokiego Kaukazu 
ze świątynią Tsminda Sameba 
położoną na tle majestatycznej góry 
Prometeusza – Kazbek (Mkinwartsweri)

całodniowy off-road do Doliny Truso 
oraz piknik w plenerze z lokalnymi 
pasterzami i pieczenie szaszłyków

Upliscyche – najstarsze skalne miasto 
w Gruzji

Kutaisi – stolica Imeretii i położony 
w centrum miasta średniowieczny 
klasztor Bagrati

Jaskinia Prometeusza – największa 
udostępniona turystom jaskinia w Gruzji

Gelati, Motsameta – położone 
nieopodal Kutaisi klasztory, będące 
ośrodkami gruzińskiej kultury 
w czasach średniowiecza

Batumi – najpopularniejszy, tętniący 
życiem gruziński kurort nad Morzem
Czarnym

GRUZJA 10 DNI
RELAKS W BATUMI

GRUZJA W PIGUŁCE twierdzy Ananuri z XVII w., malowniczo położonej nad 
zbiornikiem Żinwali

 ■ postój przy pięknym punkcie widokowym tuż przed 
Przełęczą Krzyżową (2379 m n.p.m.)

 ■ przejazd do Gudauri, kolacja i nocleg w hotelu

DZIEŃ 5: Gudauri - Dolina Truso - Tsminda Sameba - Gudauri
 ■ po śniadaniu wyjazd samochodami terenowymi do 

Doliny Truso, znanej ze źródeł mineralnych, jezior, 
średniowiecznych wież obronnych, klasztoru Abano oraz 
twierdzy Zakagori

 ■ spacer po dolinie, kosztowanie mineralnych wód oraz 
piknik w plenerze z lokalnymi pasterzami i pieczenie 
szaszłyków

 ■ przejazd do miasteczka Stepantsminda (dawniej Kazbegi) 
i wjazd pod jeden z najpiękniej położonych monastyrów  
w Gruzji – Tsminda Sameba, który leży na wysokości  
2200 m n.p.m. u podnóża góry Kazbek (5033 m n.p.m.)

 ■ powrót do Gudauri, kolacja i nocleg w hotelu

DZIEŃ 6: Gudauri - Uplisciche - Gori - Kutaisi
 ■ po śniadaniu wyjazd do Uplisciche, najstarszego skal-

nego miasta Gruzji, w którym powstanie osadnictwa 
datuje się na drugie tysiąclecie p.n.e.

 ■ przejazd do Gori - rodzinnego miasta Józefa Stalina  
i krótki postój przy Muzeum Stalina, obok którego znaj-
duje się dom, w którym urodził się wódz oraz wagon, 
którym podróżował

 ■ przerwa na lunch 
 ■ przejazd do Kutaisi  i zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, 

spacer po starej stolicy Kolchidy
 ■ kolacja i nocleg w hotelu

DZIEŃ 7: Zwiedzanie Kutaisi
 ■ po śniadaniu zwiedzanie największej w Gruzji Jaskini 

Prometeusza, długość trasy podziemnej to prawie 1,5 km, 
wejście znajduje się na wysokości około 100 m n.p.m., 
a najniższy punkt w jaskini 40 m pod poziomem morza, 
w jednej z sześciu komór odbywa się pokaz świateł do 
gruzińskiej muzyki

 ■ powrót do Kutaisi, obecnie drugiego co do wielkości 
miasta Gruzji i stolicy regionu Imeretia, przerwa na lunch, 
krótkie zwiedzanie miasta i katedry Bagrati

 ■ przejazd do dwóch zabytkowych i niezwykle ważnych dla 
Gruzinów monastyrów: Mocameta z tragiczną historią 

w tle i Gelati – wpisany na listę UNESCO średniowieczny 
zespół klasztorny

 ■ wieczorna supra w agroturystyce z warsztatami kuchni 
gruzińskiej oraz muzyką na żywo

 ■ powrót do Kutaisi i nocleg w hotelu

DZIEŃ 8: Kutaisi - Martwili kanion - Batumi

 ■ po śniadaniu zwiedzanie malowniczego kanion Martwili,  
i krótki rejs pontonem 

 ■ przejazd do Batumi, tętniącego życiem gruzińskiego  
kurortu nad Morzem Czarnym 

 ■ zakwaterowanie w hotelu 
 ■ czas wolny (możliwy spacer klimatycznymi uliczkami 

starego miasta i zwiedzanie portu, wjazd kolejką linową 
na punkt widokowy, pomnik Ali i Nino) 

 ■ kolacja w restauracji ze specjałami kuchni adżarskiej
 ■ nocleg w hotelu w Batumi

DZIEŃ 9: Batumi - Mirweti - Machunceti - Batumi
 ■ po śniadaniu czas wolny (na odpoczynek na plaży lub 

zwiedzanie miasta i nadmorskiego bulwaru)
 ■ dla chętnych całodniowa wycieczka nad wodospady oraz 

na suprę w winnicy (przejazd urzekającą trasą pod wodo-
spady Machunceti i Mirweti oraz zwiedzanie średnio- 
wiecznych kamiennych mostów, wizyta w położonej 
w górach Adżarii winnicy, z której rozpościera się prze-
piękny widok na okolicę; degustacja lokalnych alkoholi, 
obiad złożony z tradycyjnych adżarskich potraw)

 ■ powrót do Batumi i czas wolny
 ■ wieczorem kolacja w lokalnej restauracji 
 ■ nocleg w hotelu w Batumi

DZIEŃ 10: Batumi - Transfer na lotnisko

 ■ śniadanie w hotelu / czas wolny 
 ■ transfer na lotnisko i wylot do Polski 

INFORMACJE DODATKOWE:

Podaną ofertę możemy dostosować do wymagań każde- 
go klienta, możemy zaproponować odpowiedni standard  
hoteli, program możemy wzbogacić o dodatkowe atrakcje  
i rozpocząć z dowolnego lotniska w Gruzji oraz prze- 
dłużyć o dowolną ilość dni. W razie pytań prosimy 
o kontakt, chętnie pomożemy Państwu zorganizować  
wyjazd marzeń!  

DZIEŃ 1: Lotnisko Kutaisi - Tbilisi

 ■ przylot do Kutaisi  
 ■ przejazd do Tbilisi i zakwaterowanie w hotelu 
 ■ powitalna kolacja na starym mieście  
 ■ dla chętnych nocne zwiedzanie starego miasta 
 ■ nocleg w hotelu

DZIEŃ 2: Zwiedzanie Tibilisi

 ■ po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi, spacer po alei Szoty 
Rustawelego i po starym mieście, katerdra Sioni 
i bazylika Anczischati, przejazd kolejką na twierdzę 
Narikala ze wspaniałym widokiem na miasto, spacer 
do wodospadu położonego w dzielnicy łaźni siarkowych

 ■ czas wolny na lunch, zakup pamiątek
 ■ opcjonalnie wizyta i kąpiel w łaźniach siarkowych 
 ■ kolacja w znanej restauracji, połączona z pokazem trady- 

cyjnych tańców gruzińskich 
 ■ powrót do hotelu na nocleg

DZIEŃ 3: Tbilisi - Bodbe - Gurdżaani - Supra - Tbilisi
 ■ po śniadaniu w hotelu wyjazd do Kachetii – krainy znanej 

z produkcji wina, regionu bogatego w średniowieczne 
twierdze, urokliwe miasteczka i okazałe monastyry

 ■ przejazd do Sighnagi - miasteczka z 2,5-kilometrowym 
murem obronnym, znanego z najstarszego festiwalu 
wina w Gruzji, a po drodze zwiedzanie klasztoru Bodbe 
- miejsca pochówku św. Nino, która nawróciła Gruzję na 
chrześcijaństwo

 ■ organizacja supry - tradycyjnej gruzińskiej biesiady 
u zaprzyjaźnionego gospodarza na winnicy, połączona 
z degustacją win i lokalnych potraw, warsztatami kuchni 
gruzińskiej (wypieku chleba, wyrobu czurczcheli lub 
khinkali) oraz z muzyką na żywo 

 ■ powrót do Tbilisi i nocleg w hotelu

DZIEŃ 4: Tbilisi - Mccheta - Ananuri - Gudauri
 ■ po śniadaniu wyjazd do fabryki koniaku Sarajishvili, zwie-

dzanie procesów produkcji oraz degustacja 
 ■ zwiedzanie świątyni Dżwari, położonej na szczycie 

wzgórza i Mcchety, która do V wieku pełniła funkcję 
stolicy, z legendarna świątynią Sweti Cchoweli – miej-
scem koronacji i pochowku władców Gruzji 

 ■ wyjazd w kierunku słynnej Gruzińskiej Drogi Wojennej, 
łączącej Tbilisi z Władykaukazem, po drodze postój przy 

Batumi, 
Adżaria
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MICE

Gruzja jest wymarzonym miejscem dla turystyki  
biznesowej. Obecnie jeden z działów naszej firmy 
pracuje nad organizacją wycieczek dla korpora-
cyjnego klienta: wyjazdy firmowe, konferencje  
w komfortowych hotelach oraz wyjazdy integracyjne 
i przygodowe. Doskonała znajomość ekskluzywnych 
hoteli oraz najwyższej klasy restauracji pozwala nam 
zapewnić najwyższy standard usług. Dzięki długolet-
niej współpracy z tymi placówkami, możemy zaofe-
rować konkurencyjne ceny.

Każda nasza oferta jest układana indywidualnie  
po konsultacji z klientem,  w odpowiedzi na jego 
potrzeby i oczekiwania. Każdy program może zostać 
wzbogacony o liczne dodatkowe atrakcje, takie, jak 
pokaz gruzińskich tańców, występy miejscowych 
zespołów, zwiedzanie prywatnych winnic, trady- 
cyjne supry u znajomych gospodarzy. Zapewniamy 
też możliwość organizacji off-roadów połączonych 
z piknikami, raftingów czy lotów helikopterem.

Batumi,
Ajaria

KAŻDA NASZA OFERTA JEST 
UKŁADANA INDYWIDUALNIE 

PO KONSULTACJI Z KLIENTEM,  
W ODPOWIEDZI NA JEGO 

POTRZEBY I OCZEKIWANIARestauracja na starówce, 
Tbilisi
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Toast na gruzińskiej suprze, 
Kachetia

Tbilisi – stare miasto, twierdza Narikala, 
której historia sięga IV w., dzielnica łaźni 
siarkowych

Mccheta – pierwsza stolica Gruzji, 
miejsce przyjęcia chrześcijaństwa (337 r.) 
oraz położony nieopodal monastyr Dżwari

Fabryka koniaku Sarajishvili - pierwsza 
gruzińska brandy z 1884 r. 

Gruzińska Droga Wojenna z twierdzą 
Ananuri i Przełęczą Krzyżową (2379 m 
n.p.m.) 

Stepantsminda (dawniej Kazbegi) – 
miasto pośród gór Wysokiego Kaukazu 
ze świątynią Tsminda Sameba położoną 
na tle majestatycznej góry Prometeusza 
– Kazbek (Mkinwartsweri)

Gergeti Tsminda Sameba - ze swoją 
historią i lokalizacją, jest twarzą Gruzji 
-chrześcijańskiej wyspy ukrytej w 
najpiękniejszej przyrodzie.

Całodniowy off-road do Doliny Truso 
oraz piknik w plenerze z lokalnymi 
pasterzami i pieczenie szaszłyków

Rafting na górskiej rzece Aragvii, 
połączony z piknikiem

Kolacja z pokazem tradycyjnych 
tańców gruzińskich

GRUZJA W PIGUŁCE DZIEŃ 0: 

 ■ wylot z Polski do Gruzji w późnych godzinach wieczornych

DZIEŃ 1: Lotnisko Tbilisi - Zwiedzanie Tbilisi

 ■ przylot do Tbilisi we wczesnych godzinach porannych, 
zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek, śniadanie

 ■ zwiedzanie starego miasta, spacer po alei Szoty Rusta-
welego, katedra Sioni i bazylika Anczischati, przejazd 
kolejką na twierdzę Narikala ze wspaniałym widokiem 
na miasto, spacer do wodospadu położonego w centrum 
miasta, w dzielnicy łaźni siarkowych 

 ■ opcjonalnie możliwość zorganizowania gry miejskiej lub 
wizytę i kąpiel w łaźniach siarkowych

 ■ kolacja w znanej restauracji gruzińskiej z pokazem 
tańców 

 ■ powrót do hotelu na nocleg

DZIEŃ 2: Tbilisi - Ananuri - Rafting - Stepantsminda

 ■ po śniadaniu w hotelu wyjazd w kierunku słynnej 
Gruzińskiej Drogi Wojennej, łączącej Tbilisi z Włady-
kaukazem, po drodze postój przy twierdzy Ananuri 
z XVII w., malowniczo położonej nad zbiornikiem Żinwali

 ■ rafting na rzece Aragvi połączony z piknikiem nad rzeką
 ■ postój przy pięknym punkcie widokowym tuż przed 

Przełęczą Krzyżową (2379 m n.p.m.)
 ■ przejazd do Stepantsminda, kolacja i nocleg w hotelu

DZIEŃ 3: Stepantsminda - Dolina Truso - Tsminda 
Sameba - Stepantsminda

 ■ po śniadaniu wyjazd samochodami terenowymi do 
Doliny Truso, znanej ze źródeł mineralnych, jezior, 
średniowiecznych wież obronnych, klasztoru Abano 
oraz twierdzy Zakagori 

 ■ spacer po dolinie, kosztowanie mineralnych wód 
oraz piknik w plenerze z lokalnymi pasterzami i pieczenie 
szaszłyków 

 ■ przejazd do miasteczka Stepantsminda (dawniej Kazbegi),  
i wjazd pod jeden z najpiękniej położonych monastyrów  
w Gruzji – Tsminda Sameba, który leży na wysokości 2200 
m n.p.m. u podnóża góry Kazbek (5033 m n.p.m.)

 ■ powrót do Stepantsminda, kolacja i nocleg w hotelu

DZIEŃ 4: Stepantsminda - Mccheta - Fabryka Sarajishvili - Tbilisi

 ■ po śniadaniu, powrót i zwiedzanie okolic Tbilisi - położo-
nego na szczycie wzgórza monastyru Dżwari, a następnie 
miasta Mccheta, które do V w. n.e. pełniło funkcję stolicy, 
zwiedzanie legendarnej świątyni Sweti Cchoweli, miejsca 
koronacji i wiecznego spoczynku władców Gruzji

 ■ lunch w Mcchecie u znanego restauratora, autora 
popularnych książek kucharskich 

 ■ wizyta w fabryce koniaku Sarajishvili w Tbilisi połączona  
z degustacją alkoholu

 ■ czas wolny na mieście, zakup pamiątek, spacer po 
starym mieście

 ■ pożegnalna kolacja w restauracji w okolicy starówki 
 ■ nocleg w hotelu

DZIEŃ 5: Transfer na lotnisko

 ■ transfer na lotnisko

INFORMACJE DODATKOWE:

Podaną ofertę możemy dostosować do wymagań każde- 
go klienta, możemy zaproponować odpowiedni standard  
hoteli, program możemy wzbogacić o dodatkowe atrakcje  
i rozpocząć z dowolnego lotniska w Gruzji oraz prze- 
dłużyć o dowolną ilość dni. W razie pytań prosimy 
o kontakt, chętnie pomożemy Państwu zorganizować  
wyjazd marzeń! 

5 DNI KAZBEGI
INCENTIVE

Chcesz poznać więcej ofert? Zeskanuj kod QR:

Góra Kazbek, 
Stepantsminda
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Gruzja jest jednym z najbezpieczniejszych i przy-
jaznych krajów dla turystów, jednak wiele atrakcji 
znajduje się tutaj poza głównymi szlakami. Warto 
poświęcić nieco wysiłku by je znaleźć. Urzeka 
również różnorodnością, można zakosztować jej  
w pigułce, ale warto też dobrze zaplanować podróż  
i poświęcić czas na to co jest najciekawsze.

W Georgia Adventure Club oferujemy wycieczki 
dla indywidualnych grup, w których dostosujemy 
plan wycieczki do Waszych potrzeb i uwzględnimy 
wszystkie Wasze życzenia.

Kompleksowo zaplanujemy wyjazd w każdym 
detalu – dopasujemy go do konkretnych terminów 
podróży, zgodnie z rozkładem połączeń lotniczych,  
przygotujemy program po dokładnym omówieniu  
z klientem, jakie atrakcje go najbardziej interesują  
i czego oczekuje.

KLIENCI
INDYWIDUALNI

Monastyr Bodbe, 
Sighnaghi

OFERUJEMY 
WYCIECZKI DLA 

INDYWIDUALNYCH GRUP, 
W KTÓRYCH DOSTOSUJEMY 

PLAN WYCIECZKI DO 
WASZYCH POTRZEBWieczór z gruzińskim folklorem, 

Tbilisi
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GRUZJA 7 DNI
SKALNE MIASTA

Tbilisi – stare miasto, twierdza Narikala, 
której historia sięga IVw., dzielnica łaźni 
siarkowych

Mccheta – pierwsza stolica Gruzji, 
miejsce przyjęcia chrześcijaństwa (337 r.) 
oraz położony nieopodal monastyr Dżwari

Kachetia – serce Gruzji i ojczyzna wina, 
zwiedzanie winnic w dolinie Alazani
połączone z degustacją win

Signagi – malownicze miasteczko 
2,5-kilometrowym murem obronnym, 
nazywane przez Gruzinów miastem 
miłości

Gruzińska Droga Wojenna z Przełęczą 
Krzyżową (2379 m n.p.m) i twierdzą 
Ananuri

Stepantsminda (dawniej Kazbegi) 
– miasto pośród gór Wysokiego 
Kaukazu ze świątynią Tsminda Sameba 
położoną na tle majestatycznej góry 
Prometeusza – Kazbek (Mkinwartsweri)

całodniowy off-road do Doliny Truso 
oraz piknik w plenerze z lokalnymi 
pasterzami i pieczenie szaszłyków

Upliscyche – najstarsze skalne miasto 
w Gruzji

Bordżomi – słynne gruzińskie 
uzdrowisko z ujęciami wód leczniczych 
w parku zdrojowym

Wardzia – monumentalne skalne 
miasto z działającym do dziś klasztorem

Rabat – największa twierdza gruzińska 
zlokalizowana w Achalcyche

Jezioro Parawani i Wyżyna Dżawacheti 
– wyglądem przypominająca krajobrazy 
Islandii, pełna wygasłych wulkanów

GRUZJA W PIGUŁCE DZIEŃ 0:

 ■ wylot z Polski do Tbilisi w późnych godzinach wieczornych

DZIEŃ 1: Lotnisko Tbilisi - Mccheta - zwiedzanie Tbilisi

 ■ przylot do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu, czas na odpo- 
czynek, śniadanie

 ■ zwiedzanie Mcchety – miasteczka, które do V wieku 
pełniło funkcję stolicy i znajdującej się w nim legen-
darnej świątyni Sweti Cchoweli – miejsca koronacji  
i pochówku władców Gruzji

 ■ lunch i powrót do Tbilisi
 ■ zwiedzanie stolicy, spacer po alei Szoty Rustawelego  

i po starym mieście,  katedra Sioni i bazylika Anczischati, 
przejazd kolejką na twierdzę Narikala ze wspaniałym 
widokiem na miasto, spacer do wodospadu położonego 
w centrum miasta, w dzielnicy łaźni siarkowych

 ■ kolacja w znanej restauracji, połączona z pokazem trady-
cyjnych tańców gruzińskich

 ■ powrót do hotelu na nocleg

DZIEŃ 2: Tbilisi - Dawid Garedża - Bodbe - Signagi

 ■ po śniadaniu przejazd na stepy na południu kraju 
i zwiedzanie kompleksu skalnych monastyrów Dawid 
Garedża, wykutych już w VI wieku tuż przy granicy 
z Azerbejdżanem

 ■ przerwa na lunch w Udabno serwującej specjały kuchni 
swańskiej 

 ■ przejazd do Signagi - miasteczka z 2,5-kilometrowym 
murem obronnym, znanego z najstarszego festiwalu 
wina w Gruzji, a po drodze zwiedzanie klasztoru Bodbe  
- miejsca pochówku św. Nino, która nawróciła Gruzję 
na chrześcijaństwo 

 ■ zakwaterowanie i kolacja w Signagi

DZIEŃ 3: Signagi - Gurdżaani - Wine tour - Gremi - Supra 
- Signagi

 ■ po śniadaniu wyjazd do Doliny Alazani z przystankiem 
na lokalnym targowisku w Gurdżaani     

 ■ wizyta w winnicy oraz muzeum w Numisi, fabryce wina 
Kindzmarauli, winnicy Khareba - tunelu przerobionego 
na skład wina – degustacje 

 ■ twierdza Gremi - stara stolica Kachetii, do XVI w. pełniąca 
funkcję stolicy Kachetii, z widokiem na rozległą dolinę 

Alazani 
 ■ organizacja supry - tradycyjnej gruzińskiej biesiady 

u zaprzyjaźnionego gospodarza na winnicy, połączona  
z degustacją win i lokalnych potraw, warsztatami kuchni 
gruzińskiej (wypieku chleba, wyrobu czurczcheli lub khin-
kali) oraz z muzyką na żywo 

 ■ powrót do Signagi, nocleg

DZIEŃ 4: Signagi - Ananuri - Stepantsminda
 ■ po śniadaniu wyjazd z Kachetii w kierunku słynnej 

Gruzińskiej Drogi Wojennej, łączącej Tbilisi z Włady-
kaukazem

 ■ po drodze zwiedzanie twierdzy Ananuri z XVII w., 
malowniczo położonej nad zbiornikiem Żinwali

 ■ opcjonalnie rafting na rzece Aragvi połączony z piknikiem 
nad rzeką 

 ■ postój przy pięknym punkcie widokowym tuż przed 
Przełęczą Krzyżową (2379 m n.p.m.) 

 ■ zakwaterowanie w Stepantsmindzie (dawniej Kazbegi), 
czas wolny, kolacja i nocleg

DZIEŃ 5: Stepantsminda - Dolina Truso - Tsminda Sameba 
-Stepantsminda

 ■ po śniadaniu wyjazd samochodami terenowymi do Doliny 
Truso, znanej ze źródeł mineralnych, jezior, średniowiecz-
nych wież obronnych, klasztoru Abano oraz twierdzy 
Zakagori 

 ■ spacer po dolinie, kosztowanie mineralnych wód oraz 
piknik w plenerze lokalnymi pasterzami i pieczenie 
szaszłyków

 ■ po południu przejazd pod jeden z najpiękniej położo-
nych monastyrów w Gruzji – Tsminda Sameba, który 
leży na wysokości 2200 m n.p.m. u podnóża góry Kazbek 
(5033 m n.p.m.)

 ■ powrót do Stepantsmindy (Kazbegi), czas wolny, kolacja 
i nocleg

DZIEŃ 6: Stepantsminda - Gori - Uplisciche - Borjomi 
- Achalcyche

 ■ po śniadaniu wyjazd w kierunku Gori, krótki postój przy 
muzeum Stalina, gdzie znajduje się dom, w którym 
urodził się wódz oraz wagon, którym podróżował 

 ■ zwiedzanie Uplisciche, najstarszego skalnego miasta 

Gruzji, w którym powstanie osadnictwa datuje się na 
drugie tysiąclecie p.n.e.

 ■ przerwa na lunch 
 ■ przejazd do Borjomi i spacer po parku zdrojowym, 

z licznymi ujęciami wód leczniczych 
 ■ opcjonalnie wjazd kolejką na punkt widokowy 
 ■ przejazd do Achalcyche, kolacja i nocleg

DZIEŃ 7: Achalcyche - Rabat - Wardzia - Tbilisi

 ■ po śniadaniu zwiedzanie Achalcyche i twierdzy Rabat – 
największej twierdzy gruzińskiej 

 ■ przejazd do monumentalnego skalnego miasta Wardzia,  
założonego w czasach królowej Tamary (XII-XIII w.), 
które w czasach świetności mogło pomieścić nawet 
50 tys. mieszkańców 

 ■ postój przy twierdzy Khertvisi, której budowę 
rozpoczęto już w II w. pne. 

 ■ opcjonalnie powrót do Tbilisi przez rozległą Wyżynę 
Dżawacheti

 ■ zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi, spacer po starym 
mieście i czas wolny 

 ■ pożegnalna kolacja w restauracji i nocleg w hotelu 

DZIEŃ 8: Transfer na lotnisko

 ■ transfer na lotnisko i wylot do Polski

INFORMACJE DODATKOWE:

Podaną ofertę możemy dostosować do wymagań każde- 
go klienta, możemy zaproponować odpowiedni standard  
hoteli, program możemy wzbogacić o dodatkowe atrakcje  
i rozpocząć z dowolnego lotniska w Gruzji oraz prze- 
dłużyć o dowolną ilość dni. W razie pytań prosimy 
o kontakt, chętnie pomożemy Państwu zorganizować  
wyjazd marzeń!

Chcesz poznać więcej ofert? Zeskanuj kod QR:

Widok na dolinę Alazani, 
Kachetia
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Georgia Adventure Club przygotowała wiele 
atrakcji dla fanów różnych form aktywnego 
wypoczynku,  sportów ekstremalnych czy eksplo- 
racji dzikich, nieskażonych współczesną cywili- 
zacją miejsc,  w których zatrzymał się czas.

Oferujemy organizację ekspedycji górskich pod 
opieką licencjonowanych przewodników, trekkingi 
po unikalnych gruzińskich szlakach zwieńczone 
ogniskami na łonie natury czy off-roady w trudno 
dostępnych rejonach kraju z postojami na pikniki  
z miejscowymi pasterzami. 

ADVENTURE

Droga do Omalo,
Tuszetia

JESTEŚMY GOTOWI 
DO PRZYJMOWANIA 

DUŻYCH GRUP TURYSTÓW, 
POSIADAMY RÓWNIEŻ 

INTERESUJĄCĄ OFERTĘ 
DLA MNIEJSZYCH 

WYJAZDÓWSpacer pod lodowiec Szchara, 
Swanetia
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DZIEŃ 7: Stepantsminda          Tbilisi  
1750 m n.p.m.       400 m n.p.m.  – 250 km

 ■ śniadanie w agroturystyce
 ■ powrót do Tbilisi
 ■ wieczorne zwiedzanie miasta oraz starówki
 ■ opcjonalna wizyta w łaźniach siarkowych
 ■ kolacja pożegnalna, nocleg w hotelu

DZIEŃ 8: Transfer na lotnisko

 ■ wylot do Polski

INFORMACJE DODATKOWE:

Program ekspedycji na Kazbek jest realizowany przy 
współudziale profesjonalnych i doświadczonych prze-
wodników górskich. Na miejscu dysponujemy również 
wypożyczalnią sprzętu górskiego. Wyprawy organi-
zujemy z użyciem koni do transportu sprzętu do bazy 
wypadowej. W trakcie całej akcji górskiej zapewniamy 
wyżywienie 3 razy dziennie. Program możemy również 
przedłużyć o dowolną ilość dni i zorganizować zwiedza-
nie kolejnych regionów kraju.

DZIEŃ 0: 

 ■ wylot z Polski do Tbilisi w późnych godzinach wieczornych

DZIEŃ 1: Tbilisi          Stepantsminda 
495 m n.p.m.       1750 m n.p.m. - 250 km

 ■ przylot do Tbilisi
 ■ wyjazd na północ Gruzińską Drogą Wojenną (główny 

szlak przecinający pasmo Kaukazu i łączący Tbilisi 
z Rosją) do miasteczka Kazbegi (obecnie Stepantsminda; 
1740 m n.p.m.); po drodze postój przy sztucznym zbior-
niku wodnym Żinwali oraz zwiedzanie malowniczo poło-
żonej twierdzy Ananuri z przełomu XVI i XVII w.

 ■ przejazd w stronę zimowego kurortu Gudauri oraz postój 
na przepięknym punkcie widokowym przed Przełączą 
Krzyżową (2379 m n.p.m.)

 ■ zakwaterowanie w agroturystyce w Kazbegi, czas wolny 
 ■ przygotowanie się do ekspedycji: spotkanie z przewod-

nikami, przepakowanie plecaków, sprawdzenie sprzętu 
oraz ewentualne uzupełnienie braków na miejscu (np. 
zakup butli gazowych, wypożyczenie sprzętu)

 ■ powitalna kolacja, nocleg w agroturystyce

DZIEŃ 2: Gergeti          Meteo   
2150 m n.p.m.       3650 m n.p.m. - 14 km

 ■ wczesne śniadanie w agroturystyce
 ■ przejazd jeepami pod jeden z najpiękniej położonych 

monastyrów w Gruzji – Tsminda Sameba, który leży na 
wysokości 2200 m n.p.m. u podnóża góry Kazbek (5033 
m n.p.m.)

 ■ załadunek bagaży na konie, które zawiozą je do stacji 
meteo

 ■ trekking z lekkimi plecakami przez Lodowiec Gergeti 
do stacji meteo – Betlemi Hut na wysokości 3650 m 
(do pokonania dystans 14 km)

 ■ kolacja, nocleg w stacji meteo

 
 
 
 

OPCA NR 2  
DZIEŃ 2/3: Gergeti          Sabertse  
2150 m n.p.m.       3015 m n.p.m. - 7 km

/ Sabertse          Meteo
3015 m n.p.m.       3650 m n.p.m. - 7 km

Jest możliwość rozbicia tego podejścia na 2 dni z noclegiem 
pod namiotami koło schroniska Altihut (lub w schronisku 
Altihut – płatne dodatkowo).   
W przypadku noclegu pod namiotami trzeba zabrać  ze sobą 
sprzęt i wyżywienie. Konie transportują cały ekwipunek 
bezpośrednio do stacji meteo. 

DZIEŃ 3/4: Meteo   
3650 m n.p.m.       ~4000 m n.p.m.       3650 m n.p.m. - 3 km

 ■ śniadanie
 ■ aklimatyzacja – trekking na wysokości około 4000 m
 ■ ćwiczenia praktyczne: posługiwanie się czekanem, poru-

szanie się w rakach, asekuracja na linie itp.
 ■ powrót do stacji meteo, kolacja i nocleg

DZIEŃ 4/5: Meteo          Kazbek Summit          Meteo   
3650 m n.p.m.       5054 m n.p.m.       3650 m n.p.m. - 15 km

Dni te przeznaczone są na dodatkową aklimatyzację, 
ewentualne przeczekanie niesprzyjających warunków 
pogodowych oraz atak szczytowy. 

 ■ pobudka i lekkie śniadanie ok. godz. 2 w nocy 
 ■ wyjście na atak szczytowy około godziny 3-4 w nocy
 ■ wejście na szczyt (przy dobrych warunkach pogodowych 

 w okolicach godziny 10)
 ■ powrót do stacji meteo (pokonany dystans: 15km)
 ■ kolacja i nocleg

DZIEŃ 6: Meteo          Gergeti  
3650 m n.p.m.       2150 m n.p.m. – 14 km

 ■ śniadanie
 ■ zwinięcie obozu
 ■ zejście pod klasztor Tsminda Sameba (Gergeti) oraz 

przejazd jeepami do Kazbegi
 ■ uroczysta kolacja w formie tradycyjnej gruzińskiej uczty 

– supry, pełnej lokalnych specjałów, czaczy i domo- 
wego wina oraz nocleg w agroturystyce  

Tbilisi – stare miasto, twierdza Narikala, 
której historia sięga IV w., dzielnica łaźni 
siarkowych

Gruzińska Droga Wojenna z twierdzą 
Ananuri i Przełęczą Krzyżową (2379 m 
n.p.m.)

Stepantsminda (dawniej Kazbegi) – 
miasto pośród gór Wysokiego Kaukazu 
ze świątynią Tsminda Sameba położoną 
na tle majestatycznej góry Prometeusza 
– Kazbek (Mkinwartsweri)

Betlemi Hut (znana również jako Stacja 
Meteo) - baza wypadowa na trasie na 
górę Kazbek 3650m n.p.m.

GRUZJA 7 DNI
EKSPEDYCJA NA KAZBEK

GRUZJA W PIGUŁCE

Trekking przez Lodowiec, 
Kazbek

Chcesz poznać więcej ofert? Zeskanuj kod QR:
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OFF-ROAD /
CAR RENTAL

Dla fanów przygody na własną rękę oferujemy 
wypożyczalnię aut terenowych oraz kamperów 
4x4, które pozwolą eksplorować bezdroża Gruzji. 
Posiadamy flotę samochodów ubezpieczonych  
i przygotowanych na najtrudniejsze trasy i regiony 
Gruzji. 

Wyprawy off roadowe na Kaukazie organizujemy 
od kilkunastu lat, dzięki temu wiemy gdzie warto 
pojechać, co warto zwiedzić i gdzie dobrze zjeść. 
Znamy bardzo dobrze najciekawsze i najbardziej 
wymagające trasy w Gruzji i możemy dzięki temu 
zadbać o bezpieczeństwo uczestników wszystkich 
naszych wypraw. 

Safari w Parku Waszlowani, 
Kachetia

POSIADAMY FLOTĘ 
SAMOCHODÓW 

UBEZPIECZONYCH 
I PRZYGOTOWANYCH NA 
NAJTRUDNIEJSZE TRASY 

I REGIONY GRUZJI Droga do Davida Garedża, 
Kakhetia
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Tbilisi – stare miasto, twierdza Narikala, 
której historia sięga IV w., dzielnica łaźni 
siarkowych

Mccheta – pierwsza stolica Gruzji, 
miejsce przyjęcia chrześcijaństwa (337 r.) 
oraz położony nieopodal monastyr Dżwari

Omalo – stolica Tuszetii; średniowieczna 
miejscowość położona w dostępnych 
jedynie przez kilka miesięcy w roku 
górach Kaukazu

Dartlo, Czeso, Parsma, Szenako, 
Diklo, Dżwarboseli – wysokogórskie 
miejscowości położone w sercu Tuszetii, 
znane ze średniowiecznych kamiennych 
domów oraz wież obronnych

Piczechi – średniowieczna twierdza 
położona tuż przy granicy z Rosją

Kachetia – serce Gruzji i ojczyzna 
wina, zwiedzanie winnic w dolinie 
Alazani połączone z degustacją win 
(Kindzmarauli – znana na całym 
świecie fabryka wina, Khareba - tunel 
przerobiony na skład trunków, muzeum 
w Numisi)

Gruzińska supra - tradycyjna kolacja  
z toastami, muzyką na żywo i specjałami 
kuchni gruzińskiej na prywatnej winnicy

Gruzińska Droga Wojenna z twierdzą 
Ananuri i Przełęczą Krzyżową (2379 m 
n.p.m)

Stepantsminda (dawniej Kazbegi) – 
miasto pośród gór Wysokiego Kaukazu 
ze świątynią Tsminda Sameba położoną 
na tle majestatycznej góry Prometeusza 
– Kazbek (Mkinwartsweri)

całodniowy off-road do Doliny Truso 
oraz piknik w plenerze z lokalnymi 
pasterzami i pieczenie szaszłyków

rafting na rzece Aragvi

GRUZJA W PIGUŁCE DZIEŃ 0:

 ■ wylot z Polski do Tbilisi w godzinach wieczornych

DZIEŃ 1: Lotnisko Tbilisi - Mccheta - Zwiedzanie Tbilisi

 ■ przylot do Tbilisi we wczesnych godzinach porannych, 
zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek 

 ■ po śniadaniu przejazd do położonego na szczycie wzgórza 
monastyru Dżwari, a następnie do miasta Mccheta, które 
do V w. n.e. pełniło funkcję stolicy, zwiedzanie legendarnej 
świątyni Sweti Cchoweli, miejsca koronacji i wiecznego 
spoczynku władców Gruzji 

 ■ powrót do Tbilisi 
 ■ wieczorny spacer po starym mieście i zwiedzanie głównych 

zabytków stolicy: katedry Sioni oraz bazyliki Anczischati 
– najstarszego monastyru  w Tbilisi, wjazd kolejką na twierdzę 
Narikala, z której rozpościera się wspaniały widok na miasto, 
spacer do wodospadu w dzielnicy łaźni siarkowych

 ■ dla chętnych wizyta w łaźniach siarkowych
 ■ kolacja w znanej gruzińskiej restauracji, powrót do hotelu 

na nocleg

DZIEŃ 2: Tbilisi - Kachetia - Omalo

 ■ po śniadaniu wyjazd do Kachetii przez malowniczą 
przełęcz Gombori 

 ■ off-road jedną z najniebezpieczniejszych i najbardziej 
widowiskowych dróg w Gruzji, przez przełęcz Abano 
(2962 m n.p.m.) do Omalo – miejscowości położonej 
w dostępnych jedynie przez kilka miesięcy w roku 
górach Kaukazu 

 ■ kolacja i nocleg w pensjonacie w Omalo

DZIEŃ 3: Omalo - Czeso - Parma - Szenako - Diklo - Omalo

 ■ po śniadaniu wyjazd do górskich wiosek Czeso  
(ang. Cheso) i Parsma z zabytkowymi, średnio- 
wiecznymi wieżami obronnymi 

 ■ przejazd przez Tuszetię do kolejnej doliny oraz 
zwiedzanie wysokogórskich miejscowości Szenako 
(ang. Shenako) i Diklo 

 ■ piknik
 ■ krótki trekking do twierdzy Piczechi (ang. Pichekhi)
 ■ powrót do Omalo, ognisko z szaszłykami, winem i czaczą, 

przy akompaniamencie lokalnego zespołu
 ■ nocleg w Omalo

 ■ opcjonalnie można zorganizować tego dnia rajd konny 
z Omalo do Szenako i Diklo

DZIEŃ 4: Omalo - Boczorna - Dżwarboseli - Omalo

 ■ po śniadaniu odwiedziny u pasterzy w Boczornie 
(ang. Bochorna) – najwyżej położonej wiosce w Europie 

 ■ przejazd w głąb Tuszetii do miejscowości Dżwarboseli (ang. 
Jvarboseli)

 ■ lunch w agroturystyce i czas wolny na relaks nad rzeką 
 ■ powrót do Omalo, wieczorem ognisko 
 ■ nocleg w Omalo

DZIEŃ 5: Omalo - Telavi

 ■ po śniadaniu wyjazd z Omalo i powrót przełęczą Abano 
do Kachetii

 ■ zwiedzanie Kachetii – krainy znanej z produkcji wina, 
regionu bogatego w średniowieczne twierdze, urokliwe 
miasteczka i okazałe monastyry

 ■ organizacja supry - tradycyjnej gruzińskiej biesiady  
u zaprzyjaźnionego gospodarza na winnicy, połączona  
z degustacją win i lokalnych potraw, warsztatami kuchni 
gruzińskiej (wypieku chleba, wyrobu czurczcheli lub 
khinkali) oraz z muzyką na żywo

 ■ nocleg w hotelu

DZIEŃ 6: Telavi - Wine tour - Supra - Telavi

 ■ po śniadaniu wyjazd do Doliny Alazani z przystankiem 
na lokalnym targowisku 

 ■ wizyta w winnicy oraz muzeum w Numisi, fabryce wina 
Kindzmarauli, winnicy Khareba - tunelu przerobionego 
na skład wina – degustacje

 ■ twierdza Gremi, do XVI w. pełniąca funkcję stolicy 
Kachetii, z widokiem na rozległą dolinę Alazani

 ■ kolacja na winnicy 
 ■ powrót do Telavi, nocleg

DZIEŃ 7: Telavi - Ananuri - Stepantsminda
 ■ po śniadaniu wyjazd na północ Gruzińską Drogą Wojenną 

(główny szlak przecinający pasmo Kaukazu i łączący Tbilisi 
z Rosją) do miasteczka Kazbegi (obecnie Stepantsminda; 
1740 m n.p.m.), po drodze postój przy sztucznym zbiorniku 
wodnym Żinwali i położonej nad nim twierdzy Ananuri  
z przełomu XVI i XVII w.

 ■ dla chętnych rafting na rzece Aragvi, piknik nad rzeką

GRUZJA 10 DNI
OFF ROAD TUSZETIA OMALO

 ■ postój na przepięknym punkcie widokowym tuż przed 
Przełączą Krzyżową (2379 m n.p.m.)

 ■ zakwaterowanie w Stepantsminda, czas wolny, kolacja, 
nocleg

DZIEŃ 8: Stepantsminda - Dolina Truso - Tsminda Sameba 
- Stepantsminda

 ■ po śniadaniu wyjazd samochodami terenowym do 
zjawiskowej doliny Truso przy granicy z Osetią Połu-
dniową, znanej ze źródeł mineralnych, jezior, 
średniowiecznych wież obronnych, klasztoru Abano 
oraz twierdzy Zakagori 

 ■ spacer po dolinie, kosztowanie wód mineralnych, 
oraz piknik w plenerze z lokalnymi pasterzami i pieczenie 
szaszłyków 

 ■ wjazd pod jeden z najpiękniej położonych monastyrów 
w Gruzji – Tsminda Sameba, który leży na wysokości 2200 
m n.p.m. u podnóża góry Kazbek (5033 m n.p.m.)

 ■ wieczorne zwiedzanie miasteczka, kolacja i nocleg

DZIEŃ 9: Stepantsminda - Pasanauri - Tbilisi

 ■ po śniadaniu przejazd w okolice Pasanauri
 ■ powrót w kierunku Tbilisi, zakwaterowanie
 ■ spacer po centrum miasta, czas wolny, możliwość 

zakupu pamiątek
 ■ pożegnalna kolacja, powrót do hotelu na nocleg lub 

odpoczynek przed lotem

DZIEŃ 10: Transfer na lotnisko

 ■ transfer na lotnisko i wylot do Polski

INFORMACJE DODATKOWE:

Podaną ofertę możemy dostosować do wymagań każde- 
go klienta, możemy zaproponować odpowiedni standard  
hoteli, program możemy wzbogacić o dodatkowe atrakcje  
i rozpocząć z dowolnego lotniska w Gruzji oraz prze- 
dłużyć o dowolną ilość dni. W razie pytań prosimy 
o kontakt, chętnie pomożemy Państwu zorganizować  
wyjazd marzeń! 

Chcesz poznać więcej ofert? Zeskanuj kod QR:

Kamienny dom w Omalo, 
Tushetia
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WCZASY 
W BATUMI

Jedną z najbardziej popularnych ofert są organizo-
wane przez nas objazdówki po Gruzji, które kończą 
się kilkudniowym pobytem nad morzem Czarnym. 
Na miejscu możemy zorganizować dowolną ilość 
dni w dobrych hotelach lub ciekawych pensjonatach 
położonych wśród zieleni z dala od miasta - wszystko 
to pod opieką naszego rezydenta. 

Dzięki długoletniej współpracy z hotelami w Batumi 
i okolicach możemy zorganizować każdy rodzaj 
wypoczynku nad morzem oraz wiele interesujących 
wycieczek na winnice, pola herbaty, górskie szlaki, 
piękne wodospady i oczywiście warsztaty kuchni 
adżarskiej oraz lokalnej supry.

Dołożymy wszelkich starań aby Państwa pobyt  
w Gruzji był niesamowitym przeżyciem. Co istotne 
nasza firma gwarantuje nie tylko doskonałą przy-
godę, ale i bezpieczeństwo, które zapewnią profe-
sjonalni przewodnicy.

8000 lat historii wina,
zachodnia Gruzja

DZIĘKI DŁUGOLETNIEJ 
WSPÓŁPRACY Z HOTELAMI 

W BATUMI I OKOLICACH 
MOŻEMY ZORGANIZOWAĆ 

KAŻDY RODZAJ WYPOCZYNKU 
NAD MORZEM CZARNYMBatumi,

Ajaria
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GRUZJA 7 - 14 DNI
SKALNE MIASTA I RELAKS W BATUMI

Tbilisi – stare miasto, twierdza Narikala, 
której historia sięga IV w., dzielnica łaźni 
siarkowych

Mccheta – pierwsza stolica Gruzji, 
miejsce przyjęcia chrześcijaństwa (337 r.) 
oraz położony nieopodal monastyr Dżwari

Kachetia – serce Gruzji i ojczyzna wina, 
zwiedzanie winnic w dolinie Alazani
połączone z degustacją win

Dawid Garedża – kompleks monastyrów 
leżący na stepach przy granicy 
z Azerbejdżanem

Signagi – miasteczko z 2,5-kilometrowym 
murem obronnym, nazywane przez 
Gruzinów miastem miłości

Gruzińska Droga Wojenna z Przełęczą 
Krzyżową (2379 m n.p.m) i twierdzą 
Ananuri

Stepantsminda (dawniej Kazbegi) – 
miasto pośród gór Wysokiego Kaukazu 
ze świątynią Tsminda Sameba położoną 
na tle majestatycznej góry Prometeusza 
– Kazbek (Mkinwartsweri)

całodniowy off-road do Doliny Truso 
oraz piknik w plenerze z lokalnymi 
pasterzami i pieczenie szaszłyków

Upliscyche – najstarsze skalne miasto 
w Gruzji

Bordżomi – słynne gruzińskie 
uzdrowisko z ujęciami wód leczniczych 
w parku zdrojowym

Wardzia – monumentalne skalne 
miasto z działającym do dziś klasztorem

Abastumani – uzdrowisko z unikalnym 
mikroklimatem i ciepłymi źródłami

Zarzma – zabytkowy monastyr 
z przełomu VI i VII w. z pięknymi freskami

Chulo – położona w górach Adżarii 
miejscowość ze średniowieczną 
twierdzą i klasztorem oraz 
poprowadzona do sąsiedniej wsi 
kolejka linowa o dł. 1700 m

Batumi – najpopularniejszy gruziński 
kurort nad Morzem Czarnym

Stare miasto, 
Tbilisi

GRUZJA W PIGUŁCE DZIEŃ 0: 

 ■ wylot z Polski do Tbilisi w późnych godzinach wieczornych

DZIEŃ 1: Lotnisko Tbilisi - Mccheta - Zwiedanie Tbilisi

 ■ przylot do Tbilisi we wczesnych godzinach porannych, 
zakwaterowanie w hotelu, czas na odpoczynek  

 ■ po śniadaniu przejazd do położonego na szczycie wzgórza 
monastyru Dżwari, a następnie do miasta Mccheta, które 
do V w. n.e. pełniło funkcjęstolicy, zwiedzanie legendarnej 
świątyni Sweti Cchoweli, miejsca koronacji i wiecznego 
spoczynku władców Gruzji  

 ■ przerwa na lunch  
 ■ wieczorne zwiedzanie Tbilisi, spacer po alei Szota 

Rustaweli i starym mieście, katedra Sioni oraz bazy-
lika Anczischati – najstarszy monastyr w Tbilisi, prze-
jazd kolejką na twierdzę Narikala, z której rozpościera 
się wspaniały widok na miasto, spacer do wodospadu 
położonego w dzielnicy łaźni siarkowych 

 ■ opcjonalnie wizyta w łaźniach siarkowych  
 ■ kolacja w znanej gruzińskiej restauracji połączona  

z pokazem gruzińskich tańców 
 ■ powrót do hotelu na nocleg

DZIEŃ 2: Tbilisi - Dawid Garedża - Bodbe - Signagi

 ■ po śniadaniu przejazd na wschód do Kachetii – krainy 
znanej nie tylko z produkcji wina, lecz również  z unikalnej 
średniowiecznej spuścizny – zabytkowych  i odrestauro- 
wanych miasteczek, twierdz oraz monastyrów, będących 
ważnymi ośrodkami religijnymi, z którymi ściśle 
związana jest historia Gruzji 

 ■ przejazd na step na południu kraju i zwiedzanie kompleksu 
monastyrów Dawid Garedża, wykutych w skale już 
w VI w., tuż przy granicy z Azerbejdżanem 

 ■ po drodze do Signagi zwiedzanie klasztoru Bodbe 
- miejsca pochówku św. Nino, która nawróciła Gruzję 
na chrześcijaństwo 

 ■ zakwaterowanie i kolacja w Signagi – pięknie położonym 
miasteczku, z 2,5-kilometrowym murem obronnym, 
znanym z najstarszego festiwalu wina w Gruzji

DZIEŃ 3: Signagi - Dolina Alazani - Wine tour - Supra - Signagi

 ■ po śniadaniu zwiedzanie Kachetii - wyjazd do Alazani, 
jednej z największych dolin w Europie 

 ■ przystanek na lokalnym targowisku w Gurdżaani 
 ■ wizyta w winnicy oraz muzeum w Numisi, fabryce wina 

Kindzmarauli, winnicy Khareba - tunelu przerobionego 
na skład wina – degustacje  

 ■ zwiedzanie twierdzy Gremi, która do XVI w. była stolicą 
królestwa Kachetii 

 ■ organizacja supry - tradycyjnej gruzińskiej biesiady 
u zaprzyjaźnionego gospodarza na winnicy, połączona 
z degustacją win i lokalnych potraw, warsztatami 
kuchni gruzińskiej (wypieku chleba, wyrobu czurczcheli 
lub khinkali) oraz z muzyką na żywo  

 ■ powrót do Signagi, czas wolny, kolacja i nocleg

DZIEŃ 4: Signagi - Ananuri - Stepantsminda

 ■ po śniadaniu przejazd w kierunku Gruzińskiej Drogi 
Wojennej (główny szlak przecinający pasmo Kaukazu  
i łączący Tbilisi z Rosją) do miasteczka Kazbegi (obecnie 
Stepantsminda; 1740 m n.p.m.), po drodze postój przy 
sztucznym zbiorniku wodnym Żinwali oraz zwiedzanie 
malowniczo położonej twierdzy Ananuri z przełomu XVI i XVII w.

 ■ przystanek na przepięknym punkcie widokowym przed 
Przełączą Krzyżową (2379 m n.p.m.)

 ■ zakwaterowanie w Stepantsmidzie, czas wolny, kolacja, 
nocleg

DZIEŃ 5: Stepantsminda - Dolina Truso - Tsminda Sameba 
- Stepantsminda

 ■ po śniadaniu wyjazd samochodami terenowym 
do zjawiskowej doliny Truso przy granicy z Osetią 
Południową, znanej ze źródeł mineralnych, jezior, 
średniowiecznych wież obronnych, klasztoru Abano 
oraz twierdzy Zakagori

 ■ spacer po dolinie, kosztowanie wód mineralnych, oraz piknik 
w plenerze z lokalnymi pasterzami i pieczenie szaszłyków

 ■ powrót do Kazbegi, wjazd pod jeden  z najpięk-
niej położonych monastyrów w Gruzji – Tsminda 
Sameba, który leży na wysokości 2200 m n.p.m. 
u podnóża góry Kazbek (5033 m n.p.m.) 

 ■ wieczorne zwiedzanie miasteczka, czas wolny, kolacja, nocleg

DZIEŃ 6: Stepantsminda - Gori - Upliscyche - Bordżomi - Rabat  
- Achalcyche

 ■ po śniadaniu przejazd w kierunku Gori – rodzinnego 
miasta Józefa Stalina, krótki postój przy Muzeum Stalina, 

obok którego znajduje się dom, w którym urodził się 
wódz oraz wagon, którym podróżował

 ■ zwiedzanie Upliscyche – najstarszego skalnego miasta 
w Gruzji, w którym powstanie osadnictwa datowane jest 
na drugie tysiąclecie p.n.e. 

 ■ przejazd do Bordżomi i zwiedzanie słynnego parku 
zdrojowego z leczniczymi wodami mineralnymi, dla 
chętnych wjazd kolejką na punkt widokowy

 ■ zakwaterowanie w Achalcyche – miejscu krzyżowania się religii 
i kultur, zwiedzanie największej twierdzy w Gruzji – Rabat

 ■ kolacja i nocleg w Achalcyche

DZIEŃ 7: Achalcyche - Wardzia - Abastumani - Achalcyche

 ■ po śniadaniu zwiedzanie monumentalnego, skalnego 
miasta Wardzia, (XII-XIII w.), które w czasach świetności 
mogło pomieścić nawet 50 tys. mieszkańców 

 ■ przystanek na targowisku w Achalcyche
 ■ wizyta w starym uzdrowisku z wyjątkowym mikroklimatem 

Abastumani, w którym znajduje się pałac Romanowów, 
dla chętnych wizyta w basenach z wodą termalną oraz 
piknik w parku 

 ■ powrót do Achalcyche na kolację i nocleg

DZIEŃ 8: Achalcyche - Batumi

 ■ po śniadaniu wyjazd w kierunku Batumi 
 ■ off-road przez przełęcz Goderdzi (2025 m n.p.m), postój 

przy monastyrze Zarzma 
 ■ lunch, piknik na przełęczy 
 ■ przejazd do Batumi i zakwaterowanie w hotelu

DZIEŃ 9/10/11/12/13/14:

Pobyt w Batumi możemy przedłużyć o dowolną ilość dni. 
Na miejscu pozostawiamy Państwa pod opieką naszego 
polskiego rezydenta, możemy zorganizować dowolne wy-
cieczki po okolicy lub atrakcje na miejscu w Batumi. 

INFORMACJE DODATKOWE:

Podaną ofertę możemy dostosować do wymagań każde- 
go klienta, możemy zaproponować odpowiedni standard  
hoteli, program możemy wzbogacić o dodatkowe atrakcje  
i rozpocząć z dowolnego lotniska w Gruzji oraz prze- 
dłużyć o dowolną ilość dni. W razie pytań prosimy 
o kontakt, chętnie pomożemy Państwu zorganizować  
wyjazd marzeń! 

Chcesz poznać więcej ofert? Zeskanuj kod QR:
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KONTAKT

Georgia Adventure Club

3 Akaki Khorava St, Tbilisi
Georgia, Tbilisi, 0105

+995 558 142 307

+995 558 142 307

info@georgiaadventureclub.com

facebook.com/GeorgiaAdventureClub

instagram.com/georgiaadventureclub

www.georgiaadventureclub.com

PARTNERZY

Odwiedź naszą stronę www. Zeskanuj kod QR:
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