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GRUZJA - ARMENIA
Termin : 02.10.-11.10.2018 Cena za osobę: 3700,-zł
I DZIEŃ 02.10.2018r.
Godzina 06.45 zbiórka na lotnisku Okęcie (jest możliwość wynajęcia busa zawiezienie i odbiór
z lotniska dodatkowo płatne 130,-zł od osoby ) Wylot z Warszawy 08.55. Przylot do Kutaisi 14.15
( czasu gruzińskiego). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie się. Wyjazd na zwiedzanie Kutaisi
- miasto zamieszkałe jest od 4000 lat, było stolicą antycznego królestwa Kolchidy, do którego wg
legendy przybył Jazon z Argonautami po złote runo. W Kutaisi zwiedzimy katedrę Bagrati, jak również
klasztor Gelati (lista UNESCO) oraz zobaczymy nowy budynek parlamentu i fontannę Kolchidy.
Przejazd do jaskini Prometeusza - zwiedzanie. Trasa udostępniona zwiedzającym ma ponad
kilometr i prowadzi przez sześć podziemnych komnat. Obiadokolacja, nocleg w Kutaisi
II DZIEŃ 03.10.2018r
Śniadanie, wykwaterowanie się z hotelu, wyjazd do Batumi. Przejazd do Batumi, śniadanie,
zwiedzanie najsłynniejszego kurortu nadmorskiego i jednego z najstarszych miast Gruzji, leżącego
na południowo-zachodnim krańcu kraju. Jeden z najważniejszych portów Morza Czarnego, oraz
stolica autonomicznej republiki Adżarii. Zobaczymy promenadę z Wieżą Alfabetu i rzeźbą „Ali i Nino”,
plac i statuę Medei nawiązującą do mitu o złotym runie. Obiadokolacja, nocleg w Batumi.
III DZIEŃ 04.10.2018r
Śniadanie, wykwaterowanie się z hotelu, Godzina 08.00 wyjazd do Tbilisi ( 380 km. ) Po drodze
zwiedzanie imponującego skalnego miasta w Upliscyche. Przejazd do Gori - wizyta w domu - muzeum
Stalina, zobaczymy również wagon, którym dyktator pojechał na konferencję do Poczdamu. Przyjazd
do Tbilisi, obiadokolacja, nocleg
IV DZIEŃ 05.10.2018r.
Śniadanie, przejazd do Mcchety, pierwszej stolicy i religijnego centrum Gruzji, wpisanej na listę
UNESCO. Mccheta, która istniała już w głębokiej starożytności , położona jest przy ważnym trakcie
handlowym łączącym Morze Czarne z miastami na wybrzeżu kaspijskim. Przez kilka wieków Mccheta
była stolicą gruzińskiego królestwa Iberii. Rezydujący w Mcchecie król Mirian III w 317 r. przyjął
chrześcijaństwo, dlatego też później miasto było siedzibą najwyższych władz Gruzińskiego Kościoła
Prawosławnego. Odwiedzimy tu katedrę Sweti Cchoweli, która przez stulecia była miejscem
koronacji i pochówku władców Gruzji - wg legendy złożona jest szata Chrystusa. Wjedziemy też

na punkt widokowy przy kościele Dżwari. Następnie powrót do Tbilisi. Znajdziemy się na górującym
nad miastem wzgórzu z ruinami Twierdzy Narikala, z którego roztacza się wspaniała panorama miasta
(wjazd kolejką linową), wizyta w łaźniach siarkowych (dla chętnych; koniecznie trzeba zabrać
stroje kąpielowe i ręcznik płatne ok. 10 USD). Obiadokolacja, nocleg.
V DZIEŃ 06.10.2018r.
Śniadanie. Przejazd w stronę prowincji Kachetia, głównego regionu uprawy winorośli. Zwiedzanie
okolic bogatych w historyczne i architektoniczne zabytki oraz degustacja wina w lokalnej winiarni. W
programie m.in. wizyta w urokliwym, malowniczo położonym miasteczku Signagi, zwiedzanie
klasztoru Bodbe (tu znajduje się grób św. Nino, która w wieku schrystianizowała Gruzję) oraz katedry
Alawerdi – monumentalnego zabytku z XI wieku. Trasa wiedzie wzdłuż pasma Wielkiego Kaukazu.
Kolacja w tradycyjnej winiarni. Powrót do Tbilisi i nocleg.
VI DZIEŃ 07.10.2018 r.
Śniadanie, wyjazd na słynną Gruzińską Drogą Wojenną; obok Swanetii, jest to najbardziej
malownicza część Gruzji. Zwiedzamy twierdzą Ananuri i położoną na wysokości 2170 m. XIV-wieczną
cerkiew św. Trójcy (Cminda Sameba). Rozpościera się stąd piękny widok na górę Kazbek (5047 m
n.p.m. możliwość wjazdu na górę jeepami. Po drodze zobaczymy kurort narciarski Gudauri oraz
przekroczymy Przełęcz Krzyżową (2395 m n.p.m.). Kolacja i nocleg w Tbilisi
VII DZIEŃ 08.10.2018r.
Śniadanie wykwaterowanie się z hotelu, wyjazd w kierunku granicy z Armenią .
Po przekroczeniu granicy gruzińsko-armeńskiej, na której spędziliśmy trochę czasu z racji formalności,
od razu można dostrzec różnicę w rozwoju tych sąsiednich krajów (gorsze drogi – jeździ się bardzo
wolno, mniejsze i biedniejsze miejscowości, głównie stare budynki, typowy postkomunizm). W
pierwszej kolejności udajemy się do zespołów klasztornych Haghpat i Sanahin z X w.!, pereł
średniowiecznej architektury armeńskiej, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Swego
czasu były to bardzo ważne ośrodki duchowe i naukowe, obecnie to zasługujące na uwagę zabytki
światowej klasy (klimatyczne ciemne kaplice w kilku kościołach kompleksów, charakterystyczne
kamienne krzyże „chaczkary” upamiętniające szczególne zdarzenia, chodzenie po płytach
nagrobnych, kolumny z inskrypcjami i krzyżami, biblioteki, dzwonnice, pozostałości murów
obronnych czy dawne zwoje hymnów religijnych – w Haghpat można posłuchać jednego z nich).
Docieramy późnym wieczorem do Erywania, mocno zmęczeni podróżą (dziurawe kręte drogi,
ograniczenia prędkości), obiadokolacja, nocleg

VIII DZIEŃ 09.10.2018r
Zwiedzanie Erywania, stolicy Armenii gdzie zobaczymy pomnik poświęcony ofiarom ludobójstwa z
1915 r. oraz podejdziemy pod słynną Kaskadę. Nowatorska forma architektoniczna miała oryginalnie
upamiętniać 50-tą rocznicę włączenia Armenii do ZSRR; została jednak ukończona dopiero na
początku XXI w., kiedy to nadano jej formę parku - galerii rzeźby współczesnej na wolnym powietrzu.
Odwiedzimy też jedną z fabryk ormiańskiego brandy. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w
Erywaniu
IX DZIEŃ 10.10.2018r.
Wizyta w Eczmiadzynie (ormiański Watykan). Znajduje się tu nieduże muzeum, w którym zobaczyć
można m.in. fragment drewna z arki Noego oraz grot włóczni, która przebito bok Jezusa). Następnie

wizyta w starożytnych kościołach Gajane oraz Ripsime. Zwiedzanie pozostałości wyjątkowej świątyni
Zwartnoc (VII wiek). Kolacja w jednej z tradycyjnych ormiańskich restauracji (muzyka na żywo).
X DZIEŃ 11.10.2018r.
Godzina 12.30 – transfer na lotnisko, wylot do Warszawy przez Kijów ,godzina 20.30. przylot do
Warszawy

Cena obejmuje: przelot Warszawa – Kutaisi ( w cenie bagaż podręczny) ; Erywań-Warszawa ( bagaż
podręczny + rejestrowany), zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych - hotele *** (9 rozpoczętych
dób hotelowych podczas objazdu) położone zwykle poza centrami miast, transfery klimatyzowanym
autokarem lub busem, wyżywienie: podczas części objazdowej (9 śniadań i 9 obiadokolacji), opiekę
pilota, ubezpieczenie (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).
Cena nie obejmuje: dopłaty do pokoju jednoosobowego - 290 USD, kosztów biletów wstępu do
zwiedzanych obiektów, usług - 100 USD płatne obligatoryjnie na miejscu, imprez fakultatywnych,
dodatkowych posiłków we własnym zakresie (10-15 EUR za 1 posiłek) oraz innych wydatków
osobistych.
Uwagi do programu
- ww. program należy traktować ramowo i może on ulec zmianie z zachowaniem wszystkich pozycji
zwiedzania.
- kolejność realizacji punktów programu może ulec zmianie lub odwróceniu.
- pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
- w Gruzji i Armenii, poza plażami Batumi od turysty oczekiwany jest skromny ubiór: mężczyźni
powinni mieć długie spodnie, kobiety sukienki /spódnice za kolana, jeżeli kobieta decyduje się
na spodnie, powinny być do kostek. Wszyscy (zarówno kobiety jak i mężczyźni) powinni mieć okryte
ramiona, kobiety nie powinny nosić bluzek z głębokimi dekoltami. Bardzo prosimy stosować się
do powyższych wytycznych - inaczej turyści mogą nie zostać wpuszczeni do zwiedzanych obiektów.
- wygodne buty. Wiele atrakcji wymaga podejść po kamienistych drogach pod górę. Pamiętajmy, że
na każdej trasie pokonujemy odcinki przez góry, gdzie pogoda może znacznie różnić się od upalnych
dolin. Przyda się cieplejsze okrycie chroniące również przed deszczem oraz krem z filtrem
przeciwsłonecznym. Uwaga! nie chodzi o kurtki zimowe.
- dla pań bardzo przydatna będzie chusta; w Gruzji i Armenii w wielu obiektach sakralnych od kobiet
wymaga się nakrycia głowy.
- zarówno w Gruzji jak i w Armenii będzie konieczność wymiany pieniędzy na lokalne waluty –
odpowiednio gruzińskie lari (GEL) i ormiańskie dramy (AMD). Aktualne kursy można sprawdzić
(porównać na www.xe.com)
- lokalne bankomaty i terminale płatnicze przyjmują karty banków zagranicznych. W mniej
rozwiniętych rejonach należy jednak posługiwać się gotówką.
- w Gruzji i Armenii działają telefony polskich operatorów GSM. Pytania odnośnie opłat za usługi
w roamingu prosimy kierować bezpośrednio do operatorów.
- w Gruzji i Armenii w dalszym ciągu najpopularniejszym językiem obcym jest rosyjski. Wbrew
utartemu przekonaniu Gruzini nie mają nic przeciwko posługiwaniu się tym językiem.
- ze względu na złożoną sytuację polityczną w regionie należy być przygotowanym na bardziej
szczegółowe kontrole graniczne - zarówno paszportowe jak i celne. Na większości granic będziemy
też zmieniać autokary, co zazwyczaj wiąże się z koniecznością przejścia z bagażem dystansu kilkuset
metrów.
- na wszystkie leki wwożone do Gruzji Klienci powinni mieć recepty/zaświadczenia lekarskie,
a zestaw mieć w bagażu podręcznym. Inaczej mogą zostać rozpakowane główne bagaże, a leki

bez zaświadczeń mogą zostać zatrzymane. Obowiązuje absolutny zakaz wwożenia do Gruzji leków
zawierających kodeinę lub pseudoefedrynę (np. Ibuprom). Szczegółowe informacje do uzyskania
w Ambasadzie Gruzji w Warszawie tel. 22 616 62 21/lub 22/lub 25. Każdy bagaż przed wyjściem z hali
przylotów jest prześwietlany. Podobnie przy wylocie: tu kontrola ikon, noży, pamiątek stylizowanych
na antyki. Każdy taki przedmiot musi mieć oficjalny certyfikat zezwalający na jego wywóz z kraju.
Niektóre sklepy wydają go od razu, ale nie zawsze i nie wszędzie.
Wizy
Od obywateli polskich nie jest wymagana wiza przy wjeździe do Gruzji/Armenii. Do wjazdu na teren
Armenii wymagany jest paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.

