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Pielgrzymka do początków chrześcijaństwa 
 

Skarby Gruzji   
 

     
1 dzień  
PRZELOT KUTAISI - GELATI - TBILISI (280 KM) 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie (Okęcie).  Msza Święta w kaplicy lotniskowej  
wylot do Gruzji. Wyjeżdżamy w kierunku Gelati z trzema cerkwiami i akademią nauk (wpisane na listę UNESCO). 
Przejazd do Tbilisi. obiadokolacja i nocleg w hotelu 4 **** w Tbilisi.  
 
 
2 dzień  
TBILISI  ( 100 KM )  
Śniadanie w hotelu. Zwiedzamy miasto Tbilisi - Msza Święta – zaczynamy od cerkwi Metechi, (XIII w). Będziemy 
podziwiali piękny widok na stare miasto. Dalej jedziemy koleją linową do twierdzy Narikala (IX w), zobaczymy 
fantastyczny widok na całe miasto i ogród botaniczny. Kontynuujemy spacer do Abanotubani (znane łaźnie 
siarkowe, które zawsze były i są wizytówką części miasta Tbilisi, bardzo popularne wśród turystów i mieszkańców 
miasta). Idziemy znanymi uliczkami Szardeni i kończymy zwiedzanie przy Anczyskhati. Obiadokolacja w lokalu z 
programem folklorystycznym. Nocleg w Tbilisi w hotelu 4 ****. 
 
 
3 dzień  
TBILISI- BODBE-SIGHNAGHI-WELISCYCHE-TBILISI (270 KM.) 
Śniadanie w hotelu. Msza Święta - Przejazd do klasztoru w Bodbe, gdzie jest pochowana św. Nino (IV w). 
Kontynujemy naszą drogę do Kachetii „kraju winnego” w Gruzji. Uprawiane są tutaj setki rodzajów winorośli, a 
każda wioska posiada własną, szczególną odmianę. Zaczynamy zwiedzanie od „miasta wiecznej miłości” Sighnaghi 
- małego miasta w Kiziqi położonego na wzgórzu, w środku rozległej winnej równiny, mur Sighnaghi oferuje 
spektakularne widoki we wszystkich kierunkach. Następnie wyjazd do Weliscyche, gdzie będziemy mieli obiad z 
degustacją 2 rodzajów win i czaczy. Powrót. Nocleg do Hotelu 4 **** w Tbilisi.   
 
 
4 dzień  
TBILISI - MTSKHETA - ANANURI  - KAZBEGI- GUDAURI (190 KM.) 
Śniadanie. Msza Święta - Wyjazd do Mcchety - jest pierwszą stolicą i absolutnym centrum religijnym Gruzji. 
Odwiedzamy Monastyr Dżwari (VI w) i Katedrę Sweticchoweli (XI w), gdzie wg: legendy pochowana jest Szata 
Chrystusa. Cała Mccheta z jej zabytkami jest wpisana na listę UNESCO. Zwiedzamy twierdzę Ananuri (XVII w.) z 
przepięknym widokiem na jezioro Żinwali. Dojeżdżamy do miasteczka Kazbegi, główne miasto w regionie Khewi. 
Kontynuujemy drogę do Cerkwi Gergeti (XIV w.)  samochodami 4x4. Z widokiem na Kazbeg (5047 m) - III w Gruzji 
szczyt ze względu na wysokość. Przejazd do górskiego kurortu Gaudari. Obiadokolacja i nocleg w Hotelu 4 ****  
 
 
 



5 dzień  
GUDAURI - GORI – UPLISTSIKHE – BORDJOMI-  WARDZIA (350 KM) 
Śniadanie. Msza Święta - Wyjazd do Gori, miejsce urodzenia J. Stalin. Postój przy jego domu-muzeum. Dalej 
zwiedzamy Uplistsikhe - najstarsze skalne miasto na terenie Gruzji i jeden z najważniejszych handlowych punktów 
na Jedwabnym Szlaku. Uplistsikhe jest ona najstarszym zabytkiem Gruzji (II tys. p.n.e.).  Przejazd do uzdrowiska 
Bordżomi, gdzie będziemy mogli się napić zdrowej mineralnej wody bezpośrednio ze źródła.  Obiadokolacja i 
nocleg w u pensjonacie w Wardzia. 
 
6 dzień  
WARDZIA – KHERTVISI - SHROSHA – KUTAISI (250 KM) 
Śniadanie. Msza Święta - Wyjazd do Wardzia, po drodze postój przy Chertwisi. Kierujemy się do kompleksu 
Wardzia -wykuty w skale na lewym brzegu rzeki Mtkvari, powstały w XII-XIII w. w okresie panowania Giorgi III i 
królowej Tamary. Zespół pierwotnie budowany jako miasto- twierdza, stał się warownym klasztorem, który 
odegrał ważną rolę w politycznym, kulturalnym, edukacyjnym i duchowym życiu kraju. Przejazd do Kutaisi, po 
drodze postój w Szrosza miejsce gdzie się znajduje rynek ceramiki z gliny. Przejazd do uzdrowiska Tskaltubo. 
obiadokolacja i nocleg w  hotelu 4  ****  
 
7 dzień  
KUTAISI –BATUMI - KUTAISI (310 KM.) 
Śniadanie w hotelu. Msza Święta Przejazd do Batumi – Czarnomorska perła Gruzji. Zwiedzanie miasta: Piazza, 
Pałac Europy, spacer promenadą. Czas wolny  (Dla chętnych spacer,  do cerkiewi Gelati 1003r. symbol 
zjednoczonej Gruzji.) Obiadokolacja i nocleg w hotelu 4  ****  w uzdrowisku Tskaltubo. 
 
8 dzień  
Śniadanie. Msza Święta - Zwiedzanie katedry Bagrata (1003r.)   Transfer z Kutaisi na lotnisko.  
Godziny projektowane Wylot do Polski o godz. 12:45 linia Wizz Air przylot do Polski 14,15 czasu polskiego 
lądowanie Warszawa Okęcie  
 

Cena: 4750 zł/os 
+ 150 euro/os – grupa min. 40 os płacących 
Koszty realizacji programu: msze św, bilety wstępu, przewodnicy lokalni, podatki lokalne w 
uzdrowiskach i kurortach, kolejka linowa, samochody 4x4 . 
 
ZALICZKA 1000 zł/ osoba  przy zapisie  
 
 CENA ZAWIERA:  
• Przelot samolotem WIZZ AIR Warszawa – Kutaisi – Warszawa  
• Transport komfortowym autobusem 
• 6 noclegów – w Hotelach  4**** w pok. 2-os. z łazienkami 
• 1 nocleg w pensjonacie w pok. 2-os z łazienkami  
• śniadania, obiadokolacje według programu  
• Ubezpieczenie KL 30000 euro, NNW 4000 euro, BP 400 euro 
• Opieka duchowa Kapłana 
• Przewodnik z jęz. polskim   
 
CENA NIE ZAWERA:  
• Zakup możliwy wyłącznie przy wpłacie zaliczki -Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 150 zł/os  

lub osoby chore przewlekle 300 zł/os  
• Ubezpieczenia od chorób przewlekłych 150 zł/os  
 
 
 
 



Informacja MSZ - Leki:  
 
„Do Gruzji można wwieźć leki wyłącznie niezbędne dla osobistego leczenia w maksymalnej ilości 10 
standardowych opakowań. Należy pamiętać, iż w przypadku leków zawierających substancje 
psychoaktywne, na granicy należy okazać kopię recepty oraz kopię certyfikatu potwierdzającego 
uprawnienia do wykonywania zawodu wystawiającego receptę lekarza wraz z tłumaczeniami na język 
angielski. Wwieźć można ilość leku wystarczającą na okres do 31 dni. Zwracamy uwagę, że niektóre leki 
dostępne w Polsce bez recepty, w Gruzji mogą być kwalifikowane jako środki odurzające i substancje 
psychotropowe. Jednocześnie uczulamy, że gruzińskie służby graniczne działają w tym zakresie bardzo 
restrykcyjnie. Okazanie leku na granicy z pytaniem, czy jego wwiezienie jest legalne, może prowadzić do 
przekazania sprawy do prokuratury.” – zalecenie MSZ. 
 
Informacje praktyczne 
 
 
Paszport musi być ważny minimum 3 miesiące. Obywatele polscy mogą również wjechać do Gruzji na 
podstawie dowodu osobistego, jedynie w przypadku lotów bezpośrednich.  
  
 
Czas przelotu: Polska-Gruzja – ok. 3 godz. 
 
Czas lokalny: czas polski plus 2 godz. 
 
Język: gruziński; można porozumieć się także po rosyjsku, angielsku i niemiecku. 
 
Napięcie: 220 V; zalecany adapter (do kupienia na miejscu). 
 
Waluta: lari (GEL); 1 GEL (lari) = 1,30 do 1,50 PLN;  
 
 
chleb – 1,05 GEL,  1,5 litrowa butelka wody mineralnej – 1,20 GEL, piwo – 3,00 GEL,  
 
obiad z trzech dań – 15,00 – 20,00 GEL, butelka wina – od 8,00 -12 GEL  


