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Ale pięknych (i do tego wyższych!) gór jest w świecie
wiele. Bądźmy szczerzy – trzeba to po prostu przyznać. Jednak Kaukaz…nie tylko górami stoi! Kaukaz
to Stan Umysłu. To kumulacja potęgi krajobrazu,
ludzkich serc, kultury, tradycji i Dumy.

TUSZETIA-RAJ(D) KONNY
Kaukaz, Off-Road, Konie* i Gwiazdy!
30.06-8.07.2018
7 dni na miejscu – 5 dni w siodle!

Proponuję niezapomniane warsztaty z jeździectwa ☺
kultury, tradycji, architektury, krajobrazu i smaku
Gruzji.

Daj się porwać w Podróż Życia!
Tuszetia...Region dostępny tylko 4x4 od czerwca do
końca września...najbardziej odizolowany, najczystszy ekologicznie, najcudniejszy, dziki, Wysoki Kaukaz...Największy Narodowy Park Krajobrazowy w Europie! To zupełnie inny świat, inna przestrzeń...Kultura i klasa sama w sobie poza jakąkolwiek klasyfikacją. Niewątpliwie! Tuszetia warta jest grzechu jak nic
innego! Myślę że nie tylko w Gruzji...To takie…Bieszczady po tysiąckroć!

1 maja 2014. Nigdy nie zapomnę! Off-Road na przełęcz Abano… Jak pięknie brzmi ta nazwa! Słyszysz?
Jakże ona kojarzy się tym, którzy już jej doświadczyli…Tysiące zdjęć…Miliony wspomnień…I ta wielowarstwowość krajobrazu!
Abano Pass jest jak szafa do Narni…Jak wrota na
Drugą Stronę Tęczy…Abano Pass i…
Gamardżoba w Raju!
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Cisza. Cisza która nie męczy. Potęga Kaukazu, który
nie przytłacza. Uskrzydla. Cisza. Wsłuchuj się w siebie. Nie myśl. Wszystko co złe, wszystko co
trudne…zostało na dole. Sam to zostawiłeś. Tak bezwiednie, podświadomie poddałeś się oddechowi i bijącemu sercu Przyrody, że nawet nie pamiętasz
kiedy ubyło Ci…10 kg i 20 lat…
Tuszetia. Nieskazitelna. I wciąż jeszcze nie skażona.
Pospolitością. Wygodą. Komercją.
I póki t u jesteś – nie myśl o powrocie! Wyrzuć pilot
od rzeczywistości (jeśli dotąd tego nie zrobiłeś!). Napij się wina. Jeśli wolisz czaczę – napij się czaczy.
Usiądź. Gdziekolwiek. Zatrzymaj się. Bądź. Tylko i aż.

Gruzja jest piękna. Kontrastowo cudowna! Pełna dobrych i pięknych swą prostotą i oczywistością ludzi.
Spotykam ich wszędzie. Mam ogromne szczęście! Z
wieloma łączą mnie przyjaźnie. I wiem, że na zawsze.
Solidne. Podparte fundamentem nie czasu, a zaufania i człowieczeństwa. Z niektórymi współpracuję. Na
wszystkich bez wyjątku liczyć mogę do końca świata i
o jeden dzień dłużej. Kto był w Gruzji – rozumie…
Gruzja jest cudowna. Tuszetia natomiast…zniewala!
Śmiem twierdzić, w całej tej gruzińskiej egzaltacji, w
moim uwielbieniu dla Gruzji, otóż śmiem twierdzić,
że kto nie był w Tuszeti…niewiele o Gruzji wie…Nie
wie NIC…
Ja wiem. W myśl powyższej tezy rzecz jasna. Wiem,
bo byłam na Końcu Świata wielokrotnie. I wiecie co?
On się nie kończy! Świat się w Tuszeti…otwiera…Odkrywa!

A Kaukaz z siodła…? Nie potrafię Cię przekonać…Nie
potrafię bowiem nawet opowiedzieć Ci t y c h emocji…Musisz sam! Sprawdź. Zrób to! Skuś się, a zobaczysz jak niebywała rzecz czekała na Ciebie tyle lat...
I nie, żebym wiele o koniach wiedziała…Wciąż się
uczę! Wsiadam jednak po prostu i…ponieść się daję.
Poddaję się zwierzęciu, w relacji z którym, jak z kierowcą jeepa…ratuje mnie tylko zaufanie. I podskakuję rytmicznie, jeśli cokolwiek to ma z rytmem
wspólnego. Jest to taki rodzaj emocji, o którym mawiamy…nieporównywalny z niczym. Bezspornie. Nie
mamy toczków, ochraniaczy czy innych „żółwików”.
Nasza często pierwsza lekcja w życiu zaczyna się i
kończy…bez lonży! W terenie jaki zwala z kopyt…Kaukaz, widziany z siodła, odczuwany każdym
centymetrem duszy i ciała, i nieprzesłoniony niczym!
Tak…To sen z jakiego żal się budzić…
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*Zaznaczam, iż z uwagi na ilość dni w siodle i zróżnicowanie tras, nie jest to trip dla zupełnych laików w temacie. I
nie o doświadczenie czy umiejętności mi tu nawet chodzi.
Bardziej o wytrzymałość, brak lęku przed nowymi i duszę
włóczęgi ;-) Albowiem, niezależnie od pogody, cztery
noce śpimy pod namiotem, niekiedy nawet na wysokości…2660m n.p.m !
Namioty i karimaty mam dla Was Kochani już w Tuszeti.
Zabieracie więc z domu jedynie ciepły śpiwór!
Konie kaukaskie są niższe, ułożone, przyzwyczajone do zalęknionych turystów ☺ Idą za przewodnikiem krok w krok
niemal i w zasadzie można puścić wodze – natomiast absolutnie nie wolno się konia bać! Mówię o takim paraliżującym strachu. O takim, na samą myśl ;-)
Zaufanie. Zwierzę odwdzięczy się tym samym i przez ten
wspólny czas, będziecie żyć w symbiozie o jakiej Wam się
nie śniło! Mamy też oczywiście przewodników, dla których
priorytetem jest nasze i bezpieczeństwo i samopoczucie i
fun ;-) Jedyne co trzeba, to…bezwzględnie słuchać i ich i
mnie! Bezwzględnie! Ja przetłumaczę. I wytłumaczę ;-)
Będą zakwasy? No raczej! Ale po zejściu z siodła…zawsze
czeka trunek działający jak morfina ;-)

Kochani. Nic się nie zmieniło i tak jak w minionym sezonie tak i teraz, załoga liczyć może magiczne 13
osób. Kto pierwszy ten lepszy więc! A przypominam,
że tylko Wasz bilet lotniczy na moim mailu gruzjamojamilosc@gmail.com daje Wam 100% gwarancji miejsca. Bez zaliczek. Bez zadatków. Tylko bilet! To nasza
umowa oparta na obopólnym zaufaniu. I to też się nie
zmieniło. Dobrych schematów się gorszymi nie zastępuje ;-)
BILETY LOTNICZE I UBEZPIECZENIE KUPUJECIE SAMI
Podane daty ramowe wypraw są DATAMI PRZELOTÓW
WEDŁUG PLL LOT. To znaczy, że dokładnie na TE daty
kupujecie bilety lotnicze. Jeśli natomiast chcecie przylecieć inaczej - oczywiście żaden problem, ale wówczas wszystko dogrywacie i dodatkowo opłacacie na
miejscu już sami. Zawsze pomogę i podpowiem, w
miarę możliwości oczywiście.

I bardzo ważne jeszcze.
Przepraszam, ale muszę o tym. Musimy bowiem szanować zdrowie i kondycję tych cudownych zwierząt.
Zatem…Nasza waga. Jeśli zechcecie dołączyć – musicie mi ją zdradzić, abym mogła, wspólnie z przewodnikami, zdecydować o Waszym udziale. Nikomu nie powiem ;-)

POLISĘ (NA SPORTY EKSTREMALNE !) również kupujecie sami. Zapytajcie agenta, jak obsługiwany zostaje
klient w Gruzji w razie jakiegokolwiek zdarzenia.
Ważne abyście mieli wykaz placówek w Gruzji z którymi Wasz ubezpieczyciel ma podpisaną umowę.
UWAGA. Zalecam wykupić opcję uwzględniającą bycie pod wpływem alkoholu! To stan raczej permanentny w Gruzji w ogóle, a w przypadku wyprawy ekstremalnej jaką niewątpliwie są konie – może okazać
się opcją zbawienną, kiedy przyjdzie na przykład powalczyć o odszkodowanie. Nie życzę tego nikomu!
Acz dmuchać na zimne będę zawsze!
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*naczynia jednorazowe, ręczniki, papier toaletowy
*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego
*woda mineralna butelkowana 1l na osobę dziennie
*opiekę, radę i pomoc przewodnika-fascynaty – czyli
ja we własnej osobie ;-) Pamiętajcie! Nie wita Was na
lotnisku rezydent. Nie ładuje do autokaru. Nie znika
Wam z pola widzenia na 7 dni, pojawiając się tylko,
aby przedstawić możliwe wycieczki fakultatywne. Ja
Kochani z Wami j e s t e m. Z Wami podróżuję i z Wami
się bawię. Nie wyobrażam sobie inaczej!
*wsparcie i ogromną wiedzę lokalnych kierowców już od lotniska są i Waszymi przyjaciółmi!
*kulinarne wariacje pod okiem gospodyń
*milion doznań, wspomnień i setki zdjęć! A może
i…zmianę życia…;-)
Nie gwarantuję jednak swoim gościom np. deserów,
owoców, kawy i herbaty poza miejscami noclegowymi,
indywidualnych pamiątek, oraz alkoholu innego niż
wino domowe/rozlewane i czacza. Nie licząc oczywiście tego na pożegnalnej kolacji ;-)
W cenie nie ma także biletu lotniczego i polisy.

To zaś, co zapewniam Wam ja, za wszystko co niezbędne na miejscu - to wydatek 950$ za:
*7 noclegów, w tym jeden transferowy (hostel rodzinny w Omalo-2, namioty-4, hotel w Tbilisi-1)
*wszystkie śniadania (pierwsze na trasie, podczas
transferu do Omalo, w hostelu gruzińskie, w plenerze
suchy prowiant, kawa i herbata, gorący kubek)
*wszystkie kolacje do oporu! – w hostelu tradycyjne
gruzińskie supry z toastami! – gospodarze pośród nas
– w miarę możliwości z nami zasiadają i z nami się bawią! W plenerze – szaszliki palce lizać! (baranina, wołowina!), sery, jajka, oliwa, chleb gruziński, konserwy,
zupki
express,
pomidory,
ogórki,
*wszystkie lunche - przekąski na łonie natury – pikniki
na lekko – wypieki gruzińskie do łapki, owoce sezonowe, czasem może coś na ząb w domu gruzińskim ;) - daje to nam trzeci posiłek (rzecz raczej nie praktykowana
w
Gruzji!)
*wino domowe/rozlewane do każdej kolacji no limit
plus
czacza
dla
wytrwałych;-)
*powitalne wino na lotnisku. I pożegnalne!
* pożegnalną uroczystą kolację w Tbilisi w noc wylotu
*1h w carskich łaźniach siarkowych w Tbilisi
*transfer Omalo–carskie łaźnie–hotel-restauracja-hotel-lotnisko
*degustację wina w winiarni w Tbilisi ☺
*przejazd autami 4x4 na trasie Tbilisi- Omalo -Tbilisi–
jedną z dziesięciu najniebezpieczniejszych dróg na
świecie (off-road niepowtarzalny, jedyny taki !)
*konie i przewodnicy (dwóch na grupę) na pięć dni
*konie juczne – niosą prowiant i wyposażenie biwaku
*namioty i karimaty na noclegi w plenerze
*biwakową butlę gazową: kawa, herbata, zupki

Dartlo
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ZARYS WYPRAWY:

Etap 3 – zjazd Omalo Road i powrót do Tbilisi (7.07)

TBILISI - TUSHETIA- TBILISI

Wiem, że jest trudno. Po ludzku smutno. Nie żegnajcie się jednak z Tuszetią na zawsze…Wrócicie. Wiem
to. Jestem pewna!

Etap 1 – przejazd do Omalo – Omalo Road (1.07)
*po wylądowaniu w Tbilisi i przywitaniu ☺ – bezpośredni przejazd autami 4x4 najpierw do Telavi (tam
kantor i przystanek na bazarze na wszystkie niezbędne
zakupy!), a następnie wjazd jedną z najniebezpieczniejszych dróg na świecie – przekraczamy jedyną tak
wysoką dostępną mobilnie przełęcz na Kaukazie, na
prawie 3000m n.p.m (Abano Pass). Na dotarcie do naszej wioski Omalo przeznaczamy cały dzień! (nie zapominajmy, że startujemy z Tbilisi! A to kawał drogi!)
Po drodze, na trasie – szybkie śniadanie. Tego dnia
transferowego, nie będziemy jednak zatrzymywać się
na specjalny lunch – na górze bowiem, w hostelu,
czeka na nas uczta!
Nocleg, po tym naprawdę bardzo długim i ciężkim
dniu, spędzimy godnie ;-) – w hostelu w Omalo, w pokojach 2-3-4 osobowych, z łazienkami
Wypoczęci? W takim razie…Ruszamy! Najbliższe pięć
dni (!) spędzimy w absolutnie Magicznej Krainie!

Etap 2 – konie i gwiazdy (2-6.07)
*Dartlo – tam chciałabym ruszyć najpierw, rozkładając u podnóży wioski wbitej niemal w zbocza tuszyńskie i wpisanej na listę UNESCO (!), nasz dwudniowy
obóz. Nad strumieniem rzecz jasna!
*Jezioro Oreti (2660m n.p.m.!) – Kto nie był w Tuszeti
- nie był w Gruzji. Kto nie był jednak na Oreti…Nie był
w Tuszetii! Musicie mi zaufać. Bądź zapytać tych, którzy właśnie tam wracają! Bo…Nigdy dość! Plener,
przestrzeń, monumentalizm Kaukazu i kruchoć naszego istnienia…To t a m. I dlatego i tam, na Oreti,
osiedlimy się na kolejne dwie noce. I będziemy zrywać
gwiazdy…
*Shenako? Diklo? – oczywiście! Być tak blisko i nie zobaczyć…gór Dagestanu?! Nie ma mowy! Na koń!
Mamy je aż do późnego wieczora, więc nie odpuszczę
Wam ;-) Wieczorem zaś, przy cudnej suprze w hostelu
w Omalo…odpoczniecie. Wykapiecie się też, ogrzejecie ciepłem tej niewiarygodnej rodziny…Ale to wieczorem! I tej nocy zostajemy już w Omalo. Do rana…

Tbilisi – to nie jest miejsce, które kochają „włóczędzy”, ale…pokażę Wam Kochani takie Tbilisi, które i
Was urzeknie!
Zjedziemy. Nie wiem o której. To Kaukaz! Musimy
jednak się spiąć. Będziecie zmęczeni. 100%. I…właśnie dlatego, od razu z trasy, z przygotowanymi
wcześniej strojami kąpielowymi…idziemy do łaźni!
Zapewnię Wam Kochani taką odnowę biologiczną i
taką regenerację każdego mięśnia, że nie będziecie
chcieli wychodzić! Będziecie jednak musieli. Musimy
wpaść do hotelu, zostawić bagaże, odziać się lekko
inaczej i…ruszyć na naszą ostatnią, wspólną, pożegnalną i wielce uroczystą kolację!
Narodowe tańce gruzińskie, muzyka na żywo,
piękne głosy polifoniczne i bal nie z tej epoki…
Czy ktoś w ogóle będzie chciał wracać do hotelu? ;-)
Wątpię. Acz trzeba zabrać bagaże. To jest powód!
Hotel mamy oczywiście, aż do transferu na lotnisko
(ok. 2.00 w nocy)

I na tym szkicu poprzestanę. Wiem na pewno – Gruzja
to kraj rządzący się swoimi prawami. Swoistymi. Tam
obowiązuje „Prawo Kaukazu”, które każe być pokornym i cierpliwym. Wyrozumiałym i wytrzymałym. Proszę mi zaufać - wiem co czynię ;-) I wiem jak Gruzja
jest
cudowna,
ale
też
jak
męczy!
Nie sztuką jest napchać punktów na maxa...
Sztuką jest pozwolić się nią raczyć...nią oddychać, a
nade wszystko Gruzję poczuć! Ja zaś zrobię wszystko
co będzie możliwe do zrobienia i wycisnę i z Was, i z
Gruzji dla Was…absolutne maximum!
Wiem, że dużo tych treści. Ale uważam, że lepiej w tę
stronę, to raz, dwa - i tak starałam się tylko naszkicować tę swoją Gruzję i swoją jej wizję. Bo logistyką na
miejscu czy chcemy czy nie, kieruje Kaukaz, a ostatnie
zdanie należy zawsze do pogody. Taki klimat ;-)
Niezależnie jednak od niespodzianek, każda wyprawa, to naprawdę ogrom widoków i doznań i przeżyć. Masa, kilometrów do przejechania. Masa godzin
w samochodach. Tu jeszcze w siodle! I wiele dni mniej
więcej na tym polega. Na jechaniu ;-) I na stawaniu!
Zwłaszcza tych dni, w których zmieniamy podregion.
Bo musimy dojechać! I zdjęcia też trzeba zrobić. I
zjeść. I inne ;-) Bo inaczej się nie da. To jest wciąż jednak wyjazd objazdowy, mimo, że staram się tak układać plan, aby miejsca noclegowe zmieniać minimalnie!
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Jak śpimy?
W tym tripe Kochani nocujemy w Omalo, w plenerze
Tuszetii pod namiotami i w Tbilisi. Pokoje 2-3-4 osobowe. Acz w dwójkach, pierwszeństwo, w miarę możliwości, mają pary! Taki przywilej ;-) Jeśli zostają jakieś
wolne pokoje dwuosobowe - rozdzielam losowo! Namioty z założenia trzyosobowe ;-)
Dlaczego tak wybrałam? Już wyjaśniam…
Po pierwsze - nie mieszkamy w typowych hotelach,
a nawet nie do końca w pensjonatach w naszym pojęciu. Miejsca przypominają bardziej domy-hostele.
Przytulne i rodzinne ☺ I uwierzcie mi, tylko taki klimat wpisuje się w założenie poczucia Gruzji! W hotelach, nawet zaledwie 3* nie macie na to praktycznie
żadnych szans. Jesteście masą. Turystyczną papką. Jesteście anonimowi 
Po drugie – mój wybór gwarantuje Wam tę moją
ukochaną „wartość dodaną” właśnie. Choćby prozaiczne posiłki - spożywacie jak u siebie. W atmosferze
domowników niemal, a nie gości. Nikt Wam niczego
nie reglamentuje, nie obserwuje i wciąż dogląda, by
niczego Wam nie brakowało!

Po trzecie – według mnie…7 czy 8 dni to nie miesiąc.
I wytrzymać można. Bo mało jest miejsc, gdzie wciąż
jeszcze człowiek z człowiekiem tak blisko być
może…Bo nie żyjemy na Bezludnej Wyspie przecież. I
chcemy się integrować. I siebie nauczyć…
Ufam, że właśnie tak jest?

A jak to przetrwać? ;-) Bardzo prosto!
Jadąc do Gruzji według mojej filozofii i standardu, należy wyłączyć tryb „oczekiwać”, a włączyć „brać i chłonąć”. Absolutnie trzeba to zrobić! Bo PRAWDZIWA
Gruzja warta jest wiele, o ile człowiek jest gotowy na
ten INNY ŚWIAT. I to kompletnie inny, w każdym wymiarze. I jeszcze raz pragnę to podkreślić.
Luxus, vip klasa, komfort, cisza, spokój, sterylność,
dużo snu, mało wina, mało jedzenia, przewidywalność,
brak serdeczności i otwartości, windy, brak schodów,
schabowy, drinki, wino z kryształów, pokoje jednoosobowe, mleko do kawy, zawsze sprawna klima w autach
czy hostelach, punktualność Gruzinów, jazda bez postojów itp. - to terminy których na wyjazdach ze mną
raczej się nie znajdzie ;-)
Choć dla mnie właśnie, przewrotnie, wszystkie braki
tego kraju są największą jego zaletą. I dlatego się tak
zakochałam. Bo są rzeczy i doznania, które nie mają
ceny. Bo są tam Ludzie, którzy mówiąc „Przyjaźń” dobrze wiedzą co oznacza to słowo i jaką głębię w sobie
kryje. I nawet, jeśli znają Cię…jeden dzień…. Nigdy
nie zapomną! I to Oni właśnie oddają Wam swoje
domy i swoje serca. I nie uśmiechają się do Was kurtuazyjnie. Zwyczajnie się na Was otwierają…
Takich właśnie ludzi mam zaszczyt tam znać. Z takimi
mam zaszczyt przyjaźnić się i pracować. Takich pragnę
i Wam przedstawić. Gruzinów Wielkich ☺ Wielkich
prostotą i sercem. Nieprzerysowanych. Nieudających. Prawdziwych. Nawet, kiedy bywają źli…bo ktoś
akurat chciałby ich przemodelować na europejską
nutę…
A
tego
się
akurat
nie
da…
I
nie
chcemy
tego
w
Gruzji…
W Gruzji chcemy Gruzji…Tylko i aż!
I jeszcze coś…Ci ludzie, zmęczeni setkami kilometrów,
naszymi zachciankami, milionem postojów i pytań,
głośną muzyką i zapachem wina, nieprzespanymi
wraz z nami nocami(!)…są z nami do samego
końca…Do odprawy na lotnisku. Do ostatniego toastu…
Macie to gdzie indziej? Nie sądzę…
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To tak na zniechęcenie, bądź zachęcenie. W zależności od preferencji, charakteru i upodobań ;-)
Bo chodzi tylko i wyłącznie o to, aby wyjazd był wielką przyjemnością, a nie rozczarowaniem.
To ma być nie tylko moja Podróż Życia.
Marzę, by była i Wasza!

Serdecznie zapraszam! Czekam na Was i pozostaję do usług!
Asia Juszczuk

PL: +48 519 860 543
GE: +995 555 190 525
http://gruzjamojamilosc.pl/
https://www.facebook.com/gruzjamojamilosc/
e-mail: gruzjamojamilosc@gmail.com
Bardzo też proszę o zapoznanie się z moją stroną, a nade wszystko z całą zakładką http://gruzjamojamilosc.pl/wazne - tam wiele praktycznych informacji, dużo o zasadach panujących w Gruzji, typach noclegów, i reguły podróżowania ze mną ;-)

