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GRUZJA RELAKS “7 + 7”
zwiedzanie i plażowanie

Gruzja RELAKS jest to program z oferty Gruzja
Klasyczna – Wyprawa po Złote Runo
rozszerzony o dłuższy odpoczynek w Batumi.
Program ten jest skierowany do osób, które po
trudach zwiedzania, chcą dłużej odpocząć
rozkoszując się gruzińskim słońcem.

Nasze biuro organizuje wycieczki na Kaukaz już od 2005 r. Od tego czasu zdążyliśmy nabyć ogromne
doświadczenie w tym temacie oraz zdobyć w Gruzji wielu przyjaciół, którzy pomogli nam stworzyć bardzo dobrą
ofertę.
Dzięki temu nasze wyjazdy nie opierają się tylko na zwiedzaniu – pozwalają też spojrzeć nieco głębiej: na kulturę,
obyczaje i mentalność tego niezwykłego kraju.
Świadczenia wliczone w cenę:
bilet lotniczy (w tym bagaż podręczny i rejestrowy): Warszawa – Tbilisi – Warszawa (loty bezpośrednie liniami
LOT),
wszystkie opłaty lotniskowe,
15-dniowy program: 13 noclegów,
transport komfortowym busem z klimatyzacją,
opieka polskiego pilota,
ubezpieczenie turystyczne w firmie AXA (NNW, KL, bagażu),
przejazd wagonikami kolejki linowej na twierdzę Narikała w Tbilisi,
Świadczenia nie wliczone w cenę:
obowiązkowej składki 13 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
13 śniadań – 130zł, (koszt nieobowiązkowy)
W zależności od preferencji inne wydatki:
13 obiadokolacji (ok. 380 zł),
bilety wstępu (ok. 40-60zł),
wycieczki fakultatywne, koszt 1 wycieczki to ok. 25-35 euro,
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Terminy i ceny:

01.07-15.07.2018

Cena za osobę w pok.
3 – osobowym
3490 zł

Cena za osobę w pok.
2 – osobowym
3590 zł

1 osoba
(dokwaterowanie*)
3490 zł

07.07-21.07.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

14.07-28.07.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

21.07-04.08.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

28.07-11.08.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

04.08-18.08.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

11.08-25.08.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

18.08-01.09.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

25.08-08.09.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

01.09-15.09.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

09.09-23.09.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

15.09-29.09.2018

3490 zł

3590 zł

3490 zł

Termin

* pojedyncze osoby kwaterujemy w pokojach 2- lub 3-osobowych, w zależności od dostępności pokoi. Za
dodatkową opłatą 950 zł jest możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.
Plan wyjazdu:
O programie zwiedzania
Podczas wyjazdu z nami przemierzą Państwo Gruzję wzdłuż i wszerz. Niewielkie grupy (8 – 20 osób)
zapewniają szybką integrację i kameralną atmosferę. Wspólnie poznamy najstarsze i najpiękniejsze zabytki,
niesamowitą kaukaską przyrodę oraz gruzińską gościnność. Oprócz oczu, Gruzja ucieszy także podniebienia
najbardziej wybrednych smakoszy kuchni i, oczywiście, wina. Znamy miejsca, gdzie można bawić się z
„tubylcami” lub poznać typowego gruzińskiego gospodarza, który do degustacji wina – dorzucić kilka legend i
toastów.
Dzień 1. Przelot do Gruzji
20:30 – spotkanie na Okęciu z przedstawicielem naszego biura. Rozpoczynamy wycieczkę do Gruzji.
22:40 – wylot. Przylot do Tbilisi o godz 04.05 (czas gruzińsi), transfer do hotelu. Nocleg w Tbilisi.
Dzień 2. Tbilisi
Zwiedzanie stolicy Gruzji malowniczo położonej wśród wzgórz, nad rzeką Kurą. Obecnie miasto liczy ok. 1,2 mln
mieszkańców. Istniało już w IV w. p.n.e. W trakcie spaceru urokliwymi uliczkami starego miasta zwiedzanie m.
in.: cerkiew Metechi i Anczischati (najstarsza zachowana cerkiew pochodząca już z VI w.), katedra Sioni (jedna z
ważniejszych cerkwi Tbilisi). Wjazd kolejką na twierdzę Narikała majestatycznie zlokalizowaną na wzgórzu nad
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miastem. W programi wycieczki po Tbilisi m.in. Aleja Szoty Rustawelego, Plac Wolności, Pomnik Matki
Gruzji i wiele innych ciekawostek. Dla chętnych i ramach wolnego czasu zapraszamy słynnych łaźni siarkowych,
które ma wielowiekową tradycję. Temperatura wody możę dochodzić nawet do 37 -37 st. C.
Wieczorem możliwość zorganizowania imprezy integracyjnej, czyli „gruzińskiej biesiady” ze słynnymi toastami
w tradycyjny gruzińskim lokalu z muzyką na żywo, winem i potrawami gruzińskimi. Nocleg w Tbilisi.
Dzień 3. Tbilisi – Wycieczka do Kachetii
Wycieczka fakultatywna do Kachetii. Jest to region Gruzji słynący z produkcji wina. Stąd pochodzi wiele marek
wina znanych na całym świecie np. Kindzmarauli, Saperawi, Alzańska dolina,Khvanchkara. Tradycja
wytwarzania wina w Gruzji liczy sobie ok. 8 tys lat. W Dolinie Alazańskiejuprawia się jedne z najlepszych
szczepów winorośli. W trakcie wycieczki po tej części Gruzji w programie zwiedzanie monastyru
Bodbe pochodzcego z V w. Tutaj została pochowana św. Nino, która przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji,
Signagi – maleńkie i urocze miasteczko pieknie zlokalizowanie w Dolinie Alzańskiej. Zwanej jest również
“miastem miłości”. Miasto otoczone jest jednym z najdłuższych systemów obronnych w Gruzji. Mury miejskie
liczą sobie ok. 4 km długości. Podczas wycieczki zaplanowany jest również pobyt w winiarni, a także gruzińska
biesiada w tradycyjnym gruzińkim gospodarstwie. Nocleg w Tbilisi.
Dzień 4. Tbilisi – Gruzińska Droga Wojenna
Wycieczka fakultatywna – Gruzińska Droga Wojenna. Jest to główny szlak przecinający Kaukaz Wielki który
był znany już w czasach starożytnych. Za czasów gruzińskiego królestwa był bardzo dobrze ufortyfikowany. W
trakcie wycieczki zwiedzanie również Mschety, która była stolicą Gruzji od III w. p.n.e do VI w. n.e. Postój przy
przepięknym monastyrze Dżwari (IV w.), z którego rozpościera się niesamowity widok na Mschetę.
Zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVII w.). Najwyżej położonym miejscem na trasie jest Przełęcz Krzyżowa (2347
m n.p.m.). Stąd roztaczają się spektakularne widoki na okolicę. Następnie przejazd do miejscowości
Stepancminda (do niedawna Kazbegi). Nad osadą króluje monumentalny szczyt drzemiącego
wulkanu Kazbek. Nocleg w Tbilisi.
Dzień 5. Tbilisi – Achalcyche – Uplisciche – Borżomi – Achalcyche
Podróż w stronę Achalcyche/Wardzi. Przejazd przez Gori, w którym urodził się J.Stalin. Zwiedzanie Uplisciche,
kamiennego miasta powstałego na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. Aż do IV w n.e. miasto było głównym
ośrodkiem kulturalnym w Gruzji. Krótki odpoczynek w znanym uzdrowisku Borżomi. Jako ostatni punkt
programu zwiedzanie Chertwisi – najpotężniejszej twierdzy w tej części Gruzji. W przeszłości była wielokrotnie
atakowana. Nocleg w Achalcyche.
Dzień 6. Wardzia – Kutaisi
Zwiedzanie Wardzi – potężnego średniowiecznego miasta wykutego w skale. Rozbudowała je królowa Tamara –
jeden z najwybitniejszych władców Gruzji. W czasach swej świetności posiadało 13 kondygnacji. Miasto mogło
pomieścić niemalże 50 tys mieszkańców. Podróż do Kutaisi – drugiego największegi miasta Gruzji liczącego ok.
150 tys mieszkańców. Było znane już w czasach antycznych. To właśnie tutaj mieli dotrzeć Jazon wraz
z Argonautami w trakcie ich wyprawy po Złote Runo. Zwiedzanie kompleksu klasztornego Gelati – bardzo
ważnego dla Gruzinów miejsca religijnego, które już w 1994 r. wpisano na listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Został zbudowany w XII w. przez króla Gruzji Dawida Budowncizego po wyzwoleniu
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tych ziem spod panowania tureckiego. W programie zwiedzanie również Jaskini Prometeusza
(ewentualnie Jaskini Sataplia). Nocleg w Kutaisi.
Dzień 7. Kutaisi – Mestia (Swanetia)
Podróż do legendarnej górskiej krainy Swanetii. Do niedawna dostęp do tej części Gruzji był praktycznie
niemożliwy, a z pewnością dość ryzykowny. W swoim czasie bardzo rozpowszechniona tutaj była “tradycja
krwawej zemsty”. Bardzo dobrą ochroną były tajemnicze, średniowieczne baszty. Najczęściej posiadały 4 piętra,
Droga jest dość kręta i momentami przepaścista. Z niej rozpościerają się niesamowite widoki na Kaukaz
Wysoki. W Mestii za dodatkową opłatą, dla chętnych można zorganizować spacer/treking z miejscowym
przewodnikiem w stronę lodowca schodzącego z prawie czterotysięcznych szczytówotaczających Mestię.
Największe wrażenie robi monumentalna góra Ushba (4710 m n.p.m.) zwana wiedźmą. Nocleg w Mestii.
Dzień 8. Mestia (Swanetia) – Uszguli – Mestia
Dla chętnych fakultatywna wycieczka „terenowym busem” do osady Uszguli. Jeżeli Kaukaz zakwalifikuje się do
Europy to jest to najwyżej położona osada w Europie stale zamieszkiwana. Słynie z obronno-mieszkalnych
średniowiecznyh baszt. Za osadą są już tylko prawie pięciotysięczny góry. W tym Szchara – najwyższy szczyt
Gruzji (5193 m n.p.m.) i trzeci co do wysokości szczyt Kaukazu.Można mieć wrażenie, że dotarło się na koniec
świata. Już przejazd tą drogą jest atrakcją “samą w sobie”.
Alternatywnie zapraszamy na spacer po Mestii – stolicy Swanetii. Tutejsze muzea mają dość ciekawe
eksponaty. W przeszłości w trakcie napaści innych ludów na Gruzję często to właśnie tutaj chroniono bezcenne
narodowe skarby i relikwie. Można również zwiedzić swańską basztę. Nocleg w Mestii.
Dzień 9. Mestia – Batumi
Podróż do Batumi – znanego kurortu nad Morzem Czarnym kojarzonego z piosenką “herbaciane pola Batumi”.
Miasto robi duże wrażenie. Jest nazywane “gruzińskim Las Vegas”. Nowoczesność przeplata się ze starymi
budynkami. Pod względem liczby mieszkańców jest to trzecie miasto Gruzji z liczbą ludności ok. 130 tys. Nocleg
w Batumi.
Dzień 10 - 13. Batumi
Odpoczynek, kąpiele w wodzie morskiej i promieniach słonecznych. Zapraszamy na zakupy na batumskim
lokalny bazar spożywczy. Można tu kupić prawie wszystko – aromatyczne przyprawy, owoce gruzińskie,
warzywa, bakalie, herbatę gruzińską, wino, czurczchelę. Nocleg w Batumi.
Dzień 14. Batumi – Tbilisi
Droga powrotna do Tbilisi. Na życzenie grupy pożegnalna biesiada gruzińska. Nocna odprawa.
Dzień 15. Przelot do Warszawy
4.55 (czasu gruzińskiego) – wylot z Tbilisi.
6:40 (czasu polskiego) – przylot do Warszawy.
W zależności od terminu kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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Zakwaterowanie
Noclegi w hotelach 3* w pokojach 2 lub 3-osobowych. Każdy pokój z własną łazienką. W Mestii możliwy
pensjonat 3* – pokoje także z własnymi łazienkami.
Wycieczki fakultatywne
Kachetia
Wycieczka fakultatywna do antycznej Iberii (dzisiejszej Kachetii). Obecnie region słynie z produkcji wina. To
stąd wywodzą się słynne na całym świecie marki tego napoju. To tutaj znajdują się setki tradycyjnych gospodarstw,
w których rokrocznie powstają tysiące litrów domowego wina na potrzeby własne, najbliższych i gości.
W trakcie wycieczki zwiedzimy również urokliwe miasteczko Signagi, malowniczo położone nad Doliną
Alazańską, z której pochodzi większość gruzińskich win. Następnie udamy się do klasztoru Bodbe, który
został założony już w IX w. na miejscu pochówku najważniejszej świętej Gruzji – św. Nino. Odwiedzimy
również winiarnię w okolicach miasta Tsinandali, a na koniec dnia weźmiemy udział w gruzińskiej biesiadzie u
zaprzyjaźnionych kachetyjskich gospodarzy.
Podczas wycieczki można posmakować słodkiego specjału, charakterystycznego tylko dla Gruzji – czurczcheli.
Cena: 35 euro

Uszguli
Uszguli to maleńka osada, której szczególną osobliwością są baszty obronno-mieszkalne. Jest położona w
dolinie otoczonej pierścieniem 4 i 5-tysięczników na wysokości 2200 m n.p.m., co czyni ją najwyżej położoną
osadą w Europie. Ze względu na to wysokogórskie tło oraz średniowieczną kaukaską architekturę – wioska
niezmiennie zachwyca swoją “bajkową atmosferą“.
Już sam przejazd do Uszguli przez trudno dostępne góry Swaneti jest niezapomnianą atrakcją. Przejazd do osady
odbywa się samochodami terenowymi, które prowadzą miejscowi kierowcy, nasi mestyjscy „górale”.
To właśnie dzięki zabytkom Uszguli i sąsiedniej Mestii – Górna Swanetia została wpisana w 1996r. na listę
światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.
Cena ok.: 25-30 USD

Gruzińska Droga Wojenna
Przejazd najsłynniejszą gruzińską trasą – Gruzińską Drogą Wojenną.
Po drodze zobaczymy Mcchetę – starożytną stolicę Gruzji, następnie położony na wzgórzu przepiękny
monastyr Dżwari (IVw.) – jeden z najważniejszych sakralnych zabytków Gruzji, by w końcu dotrzeć do
twierdzy Ananuri, która przegląda się w zwierciadle Jeziora Żinwalskiego.
Najwyższym punktem na trasie jest Przełęcz Krzyżowa (2347 m n.p.m.), gdzie Gruzińska Droga Wojenna
przecina Pasmo Główne Kaukazu, skąd roztaczają się spektakularne widoki na całą okolicę. Z przełęczy kierujemy
się prosto do miejscowości Stepancminda (dawne Kazbegi). Nad miejscowością króluje monumentalny
szczyt Kazbek. Za dodatkową opłatą można podjechać samochodami terenowymi do kościółka Cminda Sameba
(2170 m n.p.m.)
Cena: 30 euro
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Transport
Podczas wyprawy przemieszczamy się wynajętym, komfortowym busem z klimatyzacją.
O programie zwiedzania
Nasze biuro specjalizuje się w wyjazdach w region Kaukazu i mamy na tym polu wieloletnie doświadczenie. Nie
proponujemy zwykłych wycieczek, które będą podobne do innych, ale zapraszamy na przygodę życia, wyprawę
przygotowaną przez specjalistów, zapaleńców w tej dziedzinie. Na przestrzeni lat i dzięki pomocy naszych
gruzińskich przyjaciół stworzyliśmy ofertę wypraw atrakcyjną nawet dla najbardziej wymagających turystów.
Podczas naszej wycieczki do Gruzji przejedziemy ten kraj wzdłuż i wszerz. Poznamy gruzińską kulturę i słynne
toasty, które będę wygłaszane na wspólnych suprach, czyli gruzińskich biesiadach.
Gruzińskie biesiady tzw. „supry” ze słynnymi toastami są stałym elementem wyjazdu. Dzięki naszym
gruzińskim kierowcom często zwykła kolacja przeobraża się w gruzińską biesiadę. „Nasi Gruzini” chętnie dzielą
się wiedzą o tradycji i zwyczajach swego kraju. Wyznają zasadę, że gruzińskie zwyczaje, tradycje, historię należy
poznawać przy suto zastawionym stole oraz przy znakomitym gruzińskim winie.
Charakter wyjazdu
Program imprezy staraliśmy się wypełnić optymalnie, by zapoznać Państwa z najważniejszymi zabytkami
historycznymi, przyrodniczymi a przede wszystkim z mentalnością i kulturą tego kraju. Codziennie oprócz
zwiedzania niesamowitych miejsc będzie okazja do posmakowania gruzińskiego wina i przepysznej gruzińskiej
kuchni.
O Gruzji
Gruzja, znacznie mniejsza od Polski, kusi zabytkami, kulturą, obyczajami, ciekawą przeszłością. Jest w tym kraju
coś magicznego, co przyciąga. I nie chodzi tu tylko o zabytki czy wspaniałe widoki ale o niezwykle serdecznych i
otwartych ludzi. Zapraszamy zatem Państwa na „przygodę życia” – wyjazd do kraju, do którego od tej chwili
będziecie chcieli bezustannie wracać...
Jesteśmy też przekonani o prawdziwości legendy o powstaniu Gruzji:
“Kiedy Bóg postanowił rozdzielić ziemię miedzy poszczególne narody, wszyscy ustawili się w kolejce. Kolejka była
niesamowicie długa. W trakcie oczekiwania przedstawiciele różnych narodów przepychali się, kłócili, a nawet bili
między sobą, gdyż każdy chciał dostać jak najlepszy kawałek ziemi. Gdy te przepychanki zobaczyli Gruzini,
stwierdzili, że przecież ziemi wystarczy dla każdego i szkoda czasu na stanie w kolejce i kłótnie. Ułożyli się więc
wygodnie w cieniu drzewa i zaczęli tradycyjną gruzińską ucztę. I tak minął im cały dzień. Pod wieczór, kiedy każdy
naród dostał już swoją część, Bóg zorientował się, że zapomniał o Gruzinach i nic dla nich nie zostawił. Zasmucił
się z tego powodu, gdyż zobaczył, że Gruzini jako jedyni nie uczestniczyli w przepychankach i kłótniach z innymi
narodami, tylko spędzili ten czas na rozmowach, ucztowaniu, przebywaniu ze sobą, czyli na rzeczach tak naprawdę
najważniejszych. Aby nagrodzić Gruzinów za ich postawę, Bóg postanowił oddać im ten kawałek ziemi, który
zostawił dla siebie, czyli ziemię najpiękniejszą, najbardziej urodzajną, różnorodną.”
Zapraszamy więc do Gruzji, kraju gdzie znaleźć można wszystko: piękne góry, ciepłe morze, niesamowicie
gościnnych ludzi i fantastyczne podejście do świata:)
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Zapraszamy do powierzenia nam organizacji Państwa wyjazdu.
Szeroko pojęty WSCHÓD to nasza pasja i destynacja w której czujemy się najlepiej.
Zjeździliśmy już nie jedną tamtejszą ścieżkę, spaliśmy w nie jednym hotelu i zawarliśmy nie jedną
przyjaźń. To wszystko sprawia, że chcemy zarażać naszą pasją do podróży innych.
Serdecznie zapraszamy do Gruzji z biurem CZAJKA TRAVEL

