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WINOBRANIE SHORT 24.09-30.09.2018
5 dni na miejscu
Masz niewiele czasu? NIC nie tracisz!
W pięciu dniach zamykamy ogrom Gruzji!
Proponuję niezapomniane warsztaty z kultury,
tradycji, architektury, krajobrazu i smaku Gruzji.
Daj się porwać w Podróż Życia!
Kręgosłupem naszej wyprawy będzie główny
szlak przechodzący w poprzek Wielkiego Kaukazu.
Gruzińska Droga Wojenna biegnąca z Tbilisi (w Gruzji)
do Władykaukazu (w Osetii Północnej) łączy regiony
Południowego i Północnego Kaukazu. Liczy sobie 208
km, a w najwyższym punkcie, tj. na Przełęczy
Krzyżowej osiąga wysokość 2379 m n.p.m. !
Odcinek Świata to niezwykły! Pomijam już
nawet ukoronowanie podróży w postaci wysokiego
na 5047m n.p.m i królującego samotnie,
majestatycznego Kazbeku. To widok przecudny
bezspornie, jednak…Mnie osobiście porusza
najbardziej wszystko to, co moje oczy odkrywają
jadąc. Tak…to poczucie ludzkiej kruchości wobec
Potęgi Gór…pozostaje w pamięci na zawsze…
W naszym short tripie będzie wszystko co
trzeba! Tempo tylko będzie lekko szybsze, ale
absolutnie nie mordercze! ☺
Krainy Wina! Nie mam wątpliwości, że zaczaruje Was
upojna i winna Kachetia! Nie tylko odwiedzimy i
zwiedzimy słynną na wiele krajów winnicę
Kindzmarauli
Corporation,
gdzie
oczywiście
popróbujemy kilku szlagierowych rodzajów win, ale
przede wszystkim w jednej z winnic…będziemy
uczestniczyć w prawdziwym Winobraniu! To przednia
zabawa i fajne spojrzenie na gruzińskie serce
wkładane w uprawę i produkcję wina, tak kiedyś przed ośmioma tysiącami lat - jak i dzisiaj!
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.
POLISĘ również kupujecie sami, wybierając Wam odpowiadające warunki ubezpieczenia. Proszę jednak,
abyście zawsze sprawdzili, jak obsługiwany zostaje
klient w Gruzji w razie jakiegokolwiek zdarzenia. Jaka
jest procedura – bezgotówkowa, czy też samemu najpierw trzeba wyłożyć za ponoszone koszty. Przede
wszystkim zaś, ważne abyście mieli wykaz placówek w
Gruzji z którymi Wasz ubezpieczyciel ma podpisaną
umowę. UWAGA! Można wykupić opcję uwzględniającą bycie pod wpływem alkoholu! A to stan raczej
permanentny w Gruzji ;-)
To zaś, co zapewniam Wam ja, za wszystko co niezbędne na miejscu - to wydatek 700$ za:
*5 noclegów, w tym jeden transferowy (hotele, hostele i tradycyjne rodzinne domy gruzińskie)
*wszystkie śniadania (pierwsze w dniu 25.09 ok g.1011, po bezpośrednim transferze z lotniska w Tbilisi do
Kazbegi; w hotelu kontynentalne, w domach i hostelach
gruzińskie,
regionalne)
*wszystkie kolacje do oporu! – tradycyjne gruzińskie
supry z toastami! – gospodarze pośród nas – w miarę
możliwości z nami zasiadają i z nami się bawią!
*jedną uroczystą kolację w restauracji w Tbilisi z muzyką na żywo i pokazem tańców narodowych – tańczą
dla
nas
profesjonalni
tancerze!
*wszystkie lunche -przekąski na łonie natury - pikniki
na lekko – czasem wypieki gruzińskie do łapki- czasem
przydrożne knajpki - daje to nam trzeci posiłek (rzecz
raczej
nie
praktykowana
w
Gruzji!)
*wino domowe/rozlewane do każdego posiłku no limit
plus w Kachetii czacza dla wytrwałych;-)
*wino
rozlewane białe Rkaciteli – najsłynniejszy szczep gruzińskiego białego wina - do uroczystej kolacji w restauracji
*powitalne
wino na lotnisku. I pożegnalne!
*degustacja domowego koniaku w Mieście Miłości – cudowny! I można kupić do domu w plastikach ! *koncert kachetyńskiego zespołu ludowego! – trzy piękne,
chwytające za serce męskie głosy polifoniczne – do
którejś z kolacji w Kachetii
*winobranie! – własnoręczne zbieranie winogron i
uczestnictwo w starej metodzie produkcji wina – w
jednej
z
winnic
w
Kachetii
*transfer lotnisko-hotel-lotnisko w datach tripu,
*przejazd komfortowymi 8-osobowymi VAN-ami po
kraju (np. nissan elgrande, honda elisioni, toyota voxi)
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*przejazd autami 4x4 na wzgórze Gergetii (2300m
n.p.m.)
w
Kazbegi
(off-road!)
*gwarancję podstawienia samochodu zastępczego,
opłatydrogowe
*zwiedzanie Starego Miasta w Tbilisi, oraz Mcchety
*bilety wstępu - wszystkie płatne twierdze, zabytki,
wjazd kolejką linową w Tbilisi, winnica z przewodnikiem (Kindzmarauli - j.ros lub ang. w zależności od
preferencji
większości)
i
degustacją,
*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
tych
na
degustacjach
;-)
W cenie nie ma także biletu lotniczego i polisy.

ZARYS WYPRAWY:
KAZBEGI (Gruzińska Droga Wojenna) – MCCHETA –
TBILISI - KACHETIA Z DAVID GAREDŻA, WINNICAMI i
WINOBRANIEM:
Kazbegi – malowniczy i powalający krajobrazem przejazd Gruzińską Drogą Wojenną – po drodze Twierdza
Ananuri nad Jeziorem Żinwalskim, Przełęcz Krzyżowa
(Dżwari) – najwyższy punkt Drogi Wojennej, 2379m
n.p.m.
Do Kazbegi zabieram Was Kochani prosto z lotniska –
jest to więc transfer bezpośredni (150km) z uwagi na
ograniczony czasowo trip. Mimo bowiem zaledwie 5
dni na miejscu, pragnę pokazac Wam to co w przeciągu dni 7-miu! Trasa jest taka sama – a czasu mniej
;-)
W Kazbegi off-road 4x4 na wzgórze Gergeti (2300m
n.p.m.) do Klasztoru Cminda Sameba (2400m n.p.m)
Możliwy trekking dla chętnych oczywiście. Okolica…bajkowa…Surowy, majestatyczny Kaukaz ze
szczytem Kazbek 5047m n.p.m
Mccheta – pierwsza stolica z Katedrą Sweti Cchoweli –
to jeden z najważniejszych zabytków budownictwa sakralnego w Gruzji. Przepiękna jest!

Tbilisi – zwiedzanie Starego Miasta i uroczysta kolacja
w restauracji z pokazem tańców narodowych i muzyką
na
żywo!
☺
Kachetia – dogłębna penetracja tego magicznego,
winnego i niezwykle po ludzku ludzkiego regionu, w
tym:
*City of Love - Sighnaghi – śliczne i malownicze położone miasteczko nad Doliną Alazańską – to tam
wschody słońca są najpiękniejsze, bo słońce przechodzi przez Kaukaz…I to tam przejdziemy się po drugim
co do długości murze warownym na świecie! Do tego
obowiązkowa wizyta w Bodbe – miejsce pochówku
największej świętej Kościoła Gruzińskiego – Św. Nino
*wyjazd do David Garedża - monastyry w skale i trekking na granicę z Azerbejdżanem! (jeśli temperatury
pozwolą na wspinaczkę) A wszystko to pośród stepów
i pustyni! Kompletnie oszałamiające widoki…
*Winnica Kindzmarauli z degustacją plus Gremi –
pierwsza stolica Królestwa Kachetii) plus tytułowa wisienka
na
torcie….
*Winobranie! – czyli…upojna praca w polu ;-)
Ostatni
nocleg
transferowy
z
Sighnaghi
(wyjazd ok. godz.1 w nocy; pokoje zawsze do końca!)

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...Dziesiątki
cerkwi, tyleż winnic, muzeów, parków itp.,
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 do pogody. Taki klimat ;-)
Niezależnie jednak od niespodzianek, każda wyprawa, to naprawdę ogrom widoków i doznań i przeżyć. Masa, masa! kilometrów do przejechania. Masa
godzin w samochodach. 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 wino podegustować ;-) Bo inaczej się nie da. To jest wyjazd
objazdowy, mimo, że staram się tak układać plan, aby
miejsca noclegowe zmieniać zaledwie 3 razy! Na 5
nocy i ok 1500km!, to naprawdę jest nic! ☺

3
W tym tripie Kochani nocujemy w Kazbegi, Tbilisi i Kachetii. Pokoje 2-3-4 osobowe. W Kazbegi jest też jeden
pokój kolonijny ;-) - 6os. I to tylko tam są wspólne łazienki! Dwie na grupę ☺ W pokojach dwuosobowych
zaś - pierwszeństwo, w miarę możliwości, mają pary!
Jeśli zostają jakieś wolne pokoje dwuosobowe - rozdzielam losowo! W Kazbegi tylko dwie-trzy dwójki – co
w zamian? W zamian Kochani…z tarasu widok na….Kazbek! I jedzenie tak pyszne, że nie do opisania….
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…5, 7 czy 8 dni to nie miesiąc. Raz nie zawsze. I raz – jak nigdzie indziej.
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 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 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 tysiącem 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…
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
Marzę, by była i Wasza!

moja

Podróż

Życia.

Serdecznie zapraszam! Czekam na Was i pozostaję do
usług!
Asia Juszczuk +48 519 860 543
Bardzo też proszę o zapoznanie się z moją stroną
www.gruzjamojamilosc.pl, 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 ;-)
Tbilisi

–

widok

z

Twierdzy

Narikala
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Gergeti i Klasztor Cminda Sameba (2400m n.p.m)

Jezioro Żinwalskie – Ananuri (Droga Wojenna)

Kazbek 5047m n.p.m.

Cminda Sameba - Gergeti

Kachetia – Sighnaghi – City of Love

David Garedża – granica gruzińsko-azerska

Sighnaghi – mur warowny z XVIII w.

Stepy gruzińskie – Udabno – droga do David Garedża

