Gruzja
Wyprawa z Andrzejem Mellerem
termin 01.10 - 14.10.2017
Grupa 10 -15 osób

Zapraszamy Was w podróż na magiczne Zakaukazie, gdzie zachód spotyka się ze wschodem, a
Europa z Azją. Pojedźcie na wyprawę do krainy w której ośnieżone górskie szczyty spoglądają na
baśniowe twierdze i średniowieczne klasztory w urodzajnych dolinach, gdzie stoły uginają się od
wspaniałego jedzenia i domowego wina wyjątkowo gościnnych gospodarzy. Z Andrzejem Mellerem
odwiedzicie między innymi górską Swanetię, wybrzeże Adżarii, stolicę kraju Tbilisi, Kazbegi oraz
spichlerz Gruzji-Kachetię. Proponujemy Państwu świetny termin, pierwszą połowę października,
kiedy nie jest już tak upalnie, a pogoda jest jeszcze znakomita.

Andrzej Meller
ur. 1976 w Warszawie
Z wykształcenia antropolog kultury. Od 17 roku życia w drodze. Poza Polską spędził
ponad 10 lat. Ostatnie trzy lata mieszkał z żoną w wietnamskiej wiosce rybackiej Mui
Ne. Swoje wędrówki rozpoczął od Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu, potem
przez lata pisał reportaże z Kaukazu, Indii, Iranu, Afganistanu, Sri Lanki, Azji
Południowo Wschodniej i arabskiej wiosny w Afryce Północnej. Jest autorem trzech
książek reporterskich: "Miraż. Trzy lata w Azji" (reportaże wojenne i lifestylowe),
"Zenga Zenga, czyli jak szczury zjadły króla Afryki" (o wojnie w Libii i upadku
Muammara Kadafiego) oraz najnowszej, bestsellera "Czołem, nie ma hien. Wietnam
jakiego nie znacie". Na Focus TV prowadził program "Prepersi-gotowi na wszystko".

Program Wyprawy:
Dzień 1

Przyjazd do Kutaisi-Tskaltubo
Wylot z lotniska w Warszawie. Przylatujemy na międzynarodowe lotnisko w Kutaisi. Spotykamy tu
miejscowego przewodnika i jedziemy na noc do hotelu w uzdrowisku Ckaltubo.
Dzień 2
Śniadanie w hotelu. Potem zwiedzamy Jaskinię Prometeusza. To otwarty stosunkowo niedawno dla
zwiedzających gruziński cud natury z zapierającymi dech w piersiach stalaktytami, stalagmitami,
podziemnymi rzekami, jeziorami i skamieniałymi wodospadami.
Następnie jedziemy do stolicy Swanetii - Mestii. Zwiedzamy Muzeum Etnograficzne, w którym
przechowywane są manuskrypty z X-XII w., traktaty religijne z IX-XI w., a także ikony i inne
średniowieczne, gruzińskie zabytki, które wysoko w górach przetrwały liczne najazdy wrogów.
Nocleg w hotelu w Mestii.
Dzień 3
Mestia-Uszguli-Mestia
Śniadanie w hotelu. Potem zwiedzamy Uszguli, jedną z najwyżej położonych w Europie wsi i
architektoniczny majstersztyk średniowiecznej fortyfikacji otoczony przez majestatyczne pięciotysięczniki.
Uszguli i cała górna Swanetia znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy typowe
swanskie wieże z kamienia i odwiedzimy także XII wieczną Cerkiew Lamaria (pw. św. Marii Dziewicy).
Nocleg w Mestii.

Dzień 4
Mestia-Wybrzeże Morza Czarnego
Śniadanie w hotelu. Ze Swaneti jedziemy "na dół", do Adżari, nad Morze Czarne. Po drodze odwiedzamy
sławny Ogród Botaniczny położony 9 km od Batumi. Uprawia tu się subtropikalne rośliny z Nowej Zelandii,
Australii, Himalajów, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Południowej, Meksyku i okolic
Morza Śródziemnego. Z ogrodu rozciąga się wspaniały widok na Morze Czarne.
Nocleg w Batumi.
Dzień 5
Batumi
Śniadanie w hotelu. Zwiedzamy Batumi, park nad morzem i stare miasto pełne kafejek, sklepików, cerkwi i
romantycznych uliczek. Idziemy do portu, na Plac Piazza, do synagogi, kościoła katolickiego, meczetu,
odwiedzamy Państwowy Teatr Dramatyczny, Plac Europy, Pomnik Medei, Muzeum Sztuki Adżarii, pomnik
Neptuna, cerkiew św. Barbary, Uniwersytet, Park 6 Maja z jeziorem Nurigeli, delfinarium, Wieżę Alfabetu,
Tańczące Fontanny i pomnik Ali i Nino. Nocleg w Batumi.

Dzień 6
Batumi
Śniadanie w hotelu. Dzień wolny w Batumi. Nocleg w Batumi.
Dzień 7
Batumi- Kanion Martvili-Kutaisi
Śniadanie w hotelu. Jedziemy do Kanionu Martvili w regionie Samegrelo w Zachodniej Gruzji. Płyniemy po
kanionie łódką i napawamy się zapierającymi dech w piersiach widokami. Przyjazd do Kutaisi.
Nocleg w Kutaisi.
Dzień 8
Kutaisi-Uplistsikhe-Gori-Tblisi
Śniadanie w hotelu. Jedziemy do Gori-miejsca narodzin Stalina. Zwiedzamy Muzeum Stalina, domek w
którym się urodził oraz wagon specjalnego pociągu wodza.
Następnie zwiedzamy Uplisciche, starożytne skalne miasto z I w pne położone nad rzeką Mtkvari.
Przyjeżdżamy i śpimy w hotelu w Tbilisi.

Dzień 9
Tbilisi
Śniadanie w hotelu. Tu mity i historia, kultura i tradycja, zróżnicowana przyroda i gościnni mieszkańcy –
wszystko to łączy się ze sobą otoczone gruzińską poezją, pieśniami polifonicznymi i gruzińskim tańcem.
Mieszanka kultur, zapach przypraw, przedstawiciele różnych narodów i religii spotykają się tu na tych
samych dziedzińcach... To Tbilisi, miasto handlowców, wojowników, tyranów i dyktatorów. Pójdziemy tu na
spacer na Stare Miasto pooddychać przeszłością. Dziś Tbilisi to nowoczesne miasto pełne muzeów, teatrów,

galerii sztuki, cerkwi i wykopalisk archeologicznych, łaźni siarkowych, wąskich uliczek z wewnętrznymi
dziedzińcami i balkonami zdobionymi koronkami...
Zwiedzimy tu:
-Cerkiew Metechi z XIIIw. Zbudowaną przez cara Dymitra III.
-Synagogę z przełomu XIX i XX wieku.
-Katedrę Sioni, do niedawna siedzibę patriarchy Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej Eliasza II.
-Bazylikę Anczischati, najstarszą świątynię w Tbilisi z VI.
-Twierdzę Narikhala, skąd rozciąga się wspaniały widok na miasto.
-Łaźnie siarkowe.
-Aleję Rustawelego, główną aleję Tbilisi nazwaną na cześć średniowiecznego, gruzińskiego poety.
-Muzeum Narodowe Gruzji.
Kolacja w restauracji z pokazem muzycznym i winem
Nocleg w Tbilisi.

Dzień 10
Tbilisi-Mtschet-Ananuri-Kazbegi
Śniadanie w hotelu. Potem jedziemy do Mcchety, dawnej stolicy Gruzji, która leży w miejscu, gdzie łączą się
rzeki Aragwi i Mtkwari. Zwiedzamy zabytki z listy Dziedzictwa Światowego UNESCO: Dżwari, klasztor z VI
w. wybudowany na planie krzyża na stromym klifie z którego rozpościera się monumentalny widok na
miejsce w którym łączą się obie rzeki; Sweti Cchoweli, ufortyfikowaną katedrę z XI w. To dla Gruzinów
święte miejsce-mają tu być przechowywane szaty Chrystusa; są tu także pochowani władcy Gruzji.
Następnie jedziemy Gruzińską Drogą Wojenną i zwiedzamy twierdzę Ananuri z jej niesamowitymi wieżami i
cerkwiami - położoną nad rzeką Arakwi i zbiornikiem wodnym Dżinwali.
Śpimy w Kazbegi.
Dzień 11
Kazbegi-Tblisi
Zapoznajemy się z małym, górskim miasteczkiem Kazbegi położonym u podnóża góry o tej samej nazwie.
Jest to siódmy najwyższy szczyt Kaukazu – liczy 5033 m npm. Według legendy do skał tej góry został
przykuty Prometeusz za karę, że ukradł Bogom ogień. Wspinamy się na wysokość 2170 m npm do klasztoru
Cminda Sameba (św. Trójcy). Potem jedziemy do wsi Sno wzdłuż rzeki Tergi w Wąwozie Truso.
Odwiedzamy opuszczone wsie w dolinie. Wracamy do Tblisi, gdzie śpimy.
Dzień 12
Tbilisi-Dawid Garedża-Signagi
Śniadanie w hotelu. Potem jedziemy na tereny pół pustynne do Kachetii, gdzie odwiedzamy wykuty w

skałach i zbudowany w jaskiniach przez średniowiecznych mnichów kompleks klasztorny Dawid Garedża.
Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to wdrapujemy się na Górę Udabno i obchodzimy wokół klasztor - stąd
rozpościera się fantastyczny widok na Azerbejdżan.
Następnie jedziemy do Signagi. Próbujemy kachetyjskie wina i jemy obiad w restauracji "Łzy Bażanta".
Nocleg w Signagi..
Dzień 13.
Signagi-Tsinandali-Alawerdi-Grami-Tbilisi
Śniadanie w hotelu. Tego dnia eksplorujemy najbardziej malowniczą i urodzajną krainę Gruzji – Kachetię,
która graniczy z łańcuchem Wielkiego Kaukazu w Dolinie Alazani, której szczyty wznoszą się powyżej
3000mnpm. Ten region to miejsce narodzin gruzińskiego wina. Żyzna gleba i słońce pozwoliły się rozwinąć
około 500 gatunkom winorośli.
Jedziemy do Gremi, dawnej stolicy Kachetii w XVI/XVII wiekach za czasów króla Kachetii Lewana.
Do dziś na wzgórzu zachowała się świątynia, wieża zamkowa, dzwonnica oraz piwnica na wino. Potem
zwiedzimy piwnicę winiarską rodziny Tsinandali, która kiedyś, w XIXw. należała do sławnego poety
Aleksandra Czawczawadze.
Powrót i nocleg w Tbilisi.
Dzień 14.
Tbilisi i powrót do Warszawy. Transfer na lotnisko i powrót.

Cena wyprawy: 1.000 PLN + 1.290 USD + przelot
Grupa 10-15 osób, Termin : 01.10-14.10.2017
Cena obejmuje:
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
1 x nocleg w hotelu w Tskaltubo ze śniadaniem
2 x nocleg w hotelu w Mestii ze śniadaniem
3 x nocleg w hotelu w Batumi ze śniadaniem
1 x nocleg w pensjonacie w Kutaisi ze śniadaniem
4 x nocleg w hotelu w Tbilisi ze śniadaniem
1 x nocleg w pensjonacie w Kazbegi ze śniadaniem
1 x nocleg w hotelu w Signagi ze śniadaniem
1 kolacja x degustacja win w Kacheti
- występ folklorystyczny podczas jednego obiadu w Tbilisi
- zwiedzanie według programu
- bilety wstępu podczas zwiedzania
- transfery do hoteli prywatnym transportem
- transport minibusem
- świeża woda podczas zwiedzania
- przewodnik na całej trasie wyprawy - Andrzej Meller
- opieka anglojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania
- ubezpieczenie NNW i KL
- organizacja i przygotowanie wyprawy
Cena nie obejmuje:
- przelotu międzynarodowego do Gruzji
- Transportu napędem na cztery koła (Mitsubishi Delica 5-6 miejsc) do \ z Ushguli (25 USD za
osobę)
- Transportu napędem na cztery koła (Mitsubishi Delica 5-6 miejsc) do \ z Gergety Świętej Trójcy
Kościół w Kazbegi (8 USD za osobę)
- napiwków, napoi, wydatków własnych
Ważne informacje:
- Pilotem - opiekunem wyprawy jest Andrzej Meller
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie - Check in / out jest o 12.00 w południe
- Jeśli zaproponowane hotele nie będą możliwe do zarezerwowania, przygotujemy hotele tej samej
klasy i kategorii
- Małe zmiany są czasami niezbędne z powodu warunków pogodowych, kondycji dróg, przelotów
czy dostępności pokoi w hotelach.

