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WYCIECZKA DO GRUZJI I ARMENII 
TERMIN: 26.08 – 06.09.2019 

  

1 DZIEŃ:  Zbiórka: Skierniewice godz. 17.15  parking przy Castoramie, Łowicz pl. Stary Rynek 

godz. 17.50, Sochaczew  przy sklepie Carrefour  ul. Warszawska 119 godz. 18.30. Przejazd na lotnisko w 

Warszawie. O godz. 22.30 wylot do Tbilisi.  

2 DZIEŃ: Przylot do TBILISI o 04:00, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek. Po śniadaniu  

zwiedzanie  stolicy Gruzji: Stare Miasto – znajdziemy tu obok siebie cerkwie prawosławne, kościoły 

katolickie, synagogi i meczety: Świątynia Metechi, potężna Twierdza Narikala – fantastyczny widok na 

miasto, Katedra Sioni, najstarsza świątynią w Tbilisi – Bazylika Anczischati pod wezwaniem Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny. Obiadokolacja w restauracji. Nocleg w Tbilisi.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd Gruzińską Drogą Wojenną w kierunku STEPANTSMINDY (Kazbegi). 

Przejazd wzdłuż rzeki Tiergi, przez Przełęcz Krzyżową. Po drodze obejrzymy malowniczą twierdzę 

Ananuri położoną nad rzeką Aragwi. KAZBEGI wjazd samochodami terenowymi do zabytkowego 

kościoła Trójcy Świętej położonego na wysokości 2020 m n.p.m. ( wjazd odbędzie się jeżeli pozwolą na to 

warunki atmosferyczne ). Przy ładnej pogodzie rozpościera się stąd piękny widok na jeden z najwyższych 

szczytów Gruzji - górę Kazbek (5047 m). Powrót w Tbilisi. Obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do ARMENII. Na trasie zawitamy do klasztoru HACHPAT z X w. 

wpisany na listę UNESCO. Następnie jedziemy nad JEZIORO SEWAN – czeka nas spacer na półwyspie 

i zwiedzanie monastyru SEWANAWANK. Obiadokolacja. Przejazd do Erywania. Nocleg w hotelu. 

5 DZIEŃ: Śniadanie. Zwiedzanie jednej z najważniejszych świątyń Armenii – KLASZTORU 

GEGHARD. Przejazd do GARNI – zwiedzanie pogańskiej świątyni poświęconej bogu słońca Mitrze. 

Udajemy się także do monastyru CHOR WIRAP, miejsca licznych pielgrzymek Ormian, z przepiękną 

panoramą na górę Ararat (5165 m n.p.m.). Legenda głosi, że na terenie monastyru w głębokiej studni 

przez 13 lat był więziony św. Grzegorz Oświeciciel za szerzenie wiary chrześcijańskiej. Później 

odwiedzimy ruiny katedry Zwartnoc (VII w.), wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego 

UNESCO, wzniesionej z kamienia wulkanicznego w kolorze różowym. Obiadokolacja  i nocleg                      

w Erywaniu. 

6 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do miasta WAGHARSZAPAT (Eczmiadzyn). Na sporym 

terytorium, zwanym ormiańskim Watykanem, znajdują się katedralny sobór z 303 r. a także Katolikosat – 

rezydencja głowy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. W dalszej kolejności zwiedzamy zbudowany                 

w 618 r. kościół św. Rypsymy, wspaniały przykład średniowiecznej architektury, zbudowany w miejscu, 

gdzie św. Rypsyma zginęła i została pochowana. Przejazd do ERYWANIA, zwiedzanie stolicy, Muzeum 

Ludobójstwa Ormian oraz muzeum Matenadaran, w którym przechowywane są manuskrypty (V–XV w.) 

w wielu językach, m.in. XVII-wieczny list w języku polskim. Obiadokolacja i nocleg w Erywaniu. 

7 DZIEŃ: Śniadanie. Wyjazd do Gruzji na zwiedzanie skalnego miasta WARDZII. Jest to miasto 

wykute w skałach jeszcze w XII wieku.  Kompleks składa się z około 3 tys. komnat, gdzie podczas 



najazdów Mongołów mogło się mieścić około 60 tys. osób. Będziemy chodzić po małych, wąskich 

komnatach i będziemy się przemieszczać przez małe tunele, dzięki czemu poczujemy klimat tego 

magicznego miejsca. Nocleg i obiadokolacja w Wardzii lub Achalcyche. 

8 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w kierunku zachodniej Gruzji – zwiedzanie: KUTAISI, Monastyr 

GELATI, akademia Gelati, gdzie jeszcze  w XI-XII wieku tłumaczyli największe dzieła filozofii greckiej, 

grób Dawida Budowniczego – najbardziej wybitnego króla Gruzji. Odwiedzimy również katedrę 

BAGRATI. Obiadokolacja i nocleg w Kutaisi. 

9 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjeżdżamy w kierunku wybrzeża MORZA CZARNEGO, do legendarnego 

kurortu BATUMI. Batumi to miasto palm, pysznej adżarskiej kuchni i ciepłych plaży. Plażowanie                         

i wypoczynek. Obiadokolacja, nocleg.  

10 DZIEŃ: Śniadanie. Po śniadaniu czeka na nas spacer po najładniejszym ogrodzie botanicznym 

kraju. Batumski Ogród Botaniczny już od 100 lat cieszy gości Adżarii pięknem egzotycznej natury.                   

Po spacerze wrócimy na miasto i spróbujemy słynnych adżarskich chaczapuri, które jest jednym                             

z najpopularniejszych dań kuchni adżarskiej i gruzińskiej. Nocleg. 

11 DZIEŃ: Po śniadaniu wyjazd w kierunku Tbilisi. Nasz pierwszy przystanek to miasto GORI. Tutaj 

zobaczymy dom, w którym się urodził i spędził kilka lat swojego życia Stalin. Później jedziemy do 

UPLISCYCHE do skalnego miasta, które było zamieszkałe jeszcze w III wieku p.n.e. Następnie 

przejedziemy do miejscowości Mccheta (UNESCO). Miasto to kolebka chrześcijaństwa w Gruzji, właśnie 

tu w IV wieku przyjęto chrześcijaństwo jako państwową religię. Odwiedzimy najważniejsze obiekty 

sakralne z listy UNESCO- katedrę Sweticchoweli z XI i monastyr Dżwari z VI wieku. Obiadokolacja                       

i nocleg w Tbilisi.  

12 DZIEŃ: Ok. godziny 2.30 w nocy, wyjazd na lotnisko w Tbilisi. Wylot o godz. 4.55, przylot do 

Warszawy o godz. 06.40. Powrót autokarem do miejsc zbiórki.  

CENA WYCIECZKI: 3.990 zł/os  

Cena zawiera: transport na lotnisko w Warszawie, przelot samolotem rejsowym LOT; opłaty lotniskowe; 

transfery autokarem lub minibusem podczas zwiedzania; noclegi w hotelach *** w Tbilisi i Erywaniu 

oraz w pensjonatach ( pokoje 2,3 osobowe z łazienkami ); 10 śniadań, 10 obiadokolacji,  opiekę 

przewodnika; ubezpieczenie KL ( do 40.000 EUR ), NNW ( do 15.000 PLN ), bagażu (  do 1000 PLN ), 

składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. 

Cena nie zawiera: zwyczajowych napiwków oraz opłaty za systemy nagłaśniające tour-guide – razem: 40 

Euro/os; posiłku na pokładzie samolotu, napojów do obiadokolacji, dodatkowych ubezpieczeń:  od 

kosztów rezygnacji, od następstw chorób przewlekłych i nowotworowych – 190 zł/os; dopłaty do pokoju 

jednoosobowego 800 PLN, wydatków osobistych, dodatkowych posiłków nie zawartych w programie.  

UWAGA!!! Podczas zwiedzania większości obiektów religijnych wymagane jest noszenie odpowiedniego 

ubioru: kobiety - chusta na głowę oraz spódnica za kolano, mężczyźni - długie spodnie.  

Dokumentem uprawniającym do wjazdu do ARMENII jest paszport, ważny min 6 miesięcy od daty 

powrotu czyli min do dnia 07.03.2020 !!! 

 

  



 
 

 

 

                                                                                                                                                                           


