
 

 

 

MAJÓWKA NA BIS I NA ZLECENIE! 

13.05 – 22.05.2020 (8 pełnych dni na miejscu!) 

 

Stan rzeczy wg lotów PLL LOT 13.05-22.05 Warszawa-Tbilisi-Warszawa 
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony! 

Byle nie do Dubaju! ☺ 

 
 
 

 

13/14 
Przylot nad ranem, dnia 14.05, g.3.55 czasu gruzińskiego. Przywitanie winem i zakąską, 
transfer do hotelu. Pokoje 2,3,4 osobowe. Z łazienkami. 
14 

 

Dzień dobry w Gruzji! Dzień dobry w Tbilisi! Po śniadanku, i po Waszym odpoczynku, 
mniej więcej ok g.11-11.30 ruszamy na miasto! Mamy do obejrzenia Serce Tbilisi! 
Zwiedzanie Starego Miasta ze mną trwa około 5h – jest bardzo przyjemne, zwłaszcza 
stosowany przez mnie przerywnik…wizyta w cudnej winiarni z degustacją wysoce 
wyselekcjonowanych win w ilości…imponującej. Zaś po zwiedzaniu wracamy do hotelu 
na lekkie odświeżenie i ruszamy na uroczystą integracyjną kolację z pokazem 
Gruzińskiego Show Narodowego! Bajecznie ;-) 

 

14/15 
Noc w hotelu w Tbilisi. 
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Przed nami cudowny dzień, podczas którego, stopniowo, powoli, z przystankami 
widokowymi rzecz jasna (Twierdza Ananuri, Platforma Widokowa w Gudauri) 
będziemy odkrywać Najwyższy Kaukaz! Oczom wprost nie dowierzając…Gruzińska 
Droga Wojenna zaprowadzi nas niemal pod granicę z Władykaukazem, do miejscowości 
Kazbegi (Stepancminda). Zaś dom Gruzinki Mai oprócz klimatu, pysznego jedzenia i 
zwykłego oblicza wielkich Sercem i Duchem gruzińskich kobiet,  zafunduje nam widok 
na Kazbek! Majestatyczny pięciotysięcznik przed nami! Mam nadzieję ;-)  

 

15/16 
Noc w Kazbegi, w gruzińskim zwykłym, acz cudownym domu, z suprą z toastami! To 
jest dom Kochani, zatem układ pokoi jest domowy ;-) Mamy dwa 2os pokoje, jeden 4os 
pokój i jeden 6os! Pokoje 4os i 6os są przechodnie ;-) W domu są dwie łazienki. Prosto i 
bardzo czysto, i proszę mi wierzyć, moi goście kochają ten nocleg jak żaden inny! 
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No to zaczynamy eksplorację Kaukazu! Ufam, że szczęście do pogody nas nie opuści 
przez cały pobyt i że dziś możliwe będzie to o czym marzę dla Was…A marzę o spacerze 
– bardzo lekkim! trekkingu do Doliny Truso, bądź penetracji niesamowicie położonej 
wioski Juta! Nie ma tam w okolicy bowiem miejsca, które nie zachwyca…Można wiele! 

 

16/17 
Noc nadal w domu Mai. Cudnie! 

 

17 
Najwyższy Kaukaz nadal! Dzisiaj zdobywamy Gergeti!  Taaak, to ten kościółek Cminda 
Sameba widzicie z balkonu naszego domu! Położony na 2400m n.p.m stanowi bazę tak 
oszałamiająco widokową, że musicie być tam obligatoryjnie! Nie odpuszczę ;-) Są dwa 
sposoby – autem (jak ja ;-) i na nogach (jak ktoś lubi, może i chce). Wybierajcie na miejscu. 
O wszystkim zresztą opowiem, spokojnie ;-) 
Przejedziemy również niezwykle malowniczym odcinkiem Drogi Wojennej, zwanej 
Wąwozem Darialskim (Wrotami Kaukazu). I dojedziemy, aż do granicy z Rosją! 
Wstąpimy też do pięknego, nowego Monastyru Św. Archaniołów Michała i Gabriela, 
który nie bez kozery właśnie tam został wybudowany…Opatrzność Boża potrzebna 
Gruzji jak rzadko któremu krajowi teraz…O wszystkim będziemy sobie rozmawiać ;-) 
Na kolację wrócimy oczywiście do naszego domu i do cudownej Mai. 

 

17/18 
Noc ostatnia u Mai. 
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Wracamy do Tbilisi. Warto! Po drodze pragnę Wam oczywiście pokazać wiele pięknych 
rzeczy i do wielu miejsc zawieźć. Obligatoryjnie, wg planu, zwiedzamy Mcchetę – 
pierwszą stolicę Gruzji z Katedrą Sweti Cchoweli Proponuję też jednak odbicie do 
najstarszego w Gruzji, starożytnego miasta skalnego Uplisciche. Jeśli będzie życzenie – 
również do Gori. Wstępy do tych dwóch obiektów nie wchodzą jednak w cenę wyprawy. 
Również jedyna dzisiejsza kolacja. A to dlatego, że do Tbilisi dotrzemy z pewnością późnym 
popołudniem, jeśli nie wieczorem. I uważam, że każdy powinien choć przez chwilę 
samemu poczuć to magiczne miasto, bez zegarka i zbiórek ;-) Rzadko kiedy mamy na to 
czas, a Wam się poszczęściło! Co więcej…musicie skorzystać z kąpieli w Carskich 
Łaźniach Siarkowych! O wszystkich tych rzeczach opowiem, podpowiem i rzecz jasna 
odprowadzę! Acz ważne jest, że cały dzisiejszy wieczorny pobyt w Tbilisi jest wolny. 
Tak jak kto lubi ;-) Bez pośpiechu…Noc jest długa, a Tbilisi nigdy nie zasypia ;-) 

 

18/19 
Noc w hotelu w Tbilisi 
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Tymczasem dziś, w końcu!, przejazd do mojej Ukochanej, w każdym wymiarze, ale  
ludzkim przede wszystkim…Kacheti! Uwielbiam w Gruzji te kontrasty. To 
przemieszczanie się w tak zróżnicowane obszary. Tą wielowarstwowość tego 
maleńkiego przecież kraju. Po drodze do Sighnaghi skręcimy z drogi głównej i 
pojedziemy na stepy pustynne Udabno, do Monastyrów David Garedża na granicy z 
Azerbejdżanem! 

 

19/20 
Noc w najcudowniejszym hostelu, w Sighnaghi, z widokiem za milion dolarów i 
gruzińską suprą! – a w ogóle to w Mieście Miłości Kochani jesteśmy! ;-) Nazajutrz 
opowiem dlaczego! 

             
 
 

20 
Dzień wspaniały przed nami…Winna Kachetia powita nas z całą mocą! Po śniadaniu 
Kochani…jedziemy na objazdówkę po ociekającym winoroślami i twierdzami regionie! 
Odwiedzimy dwie-trzy winnice – przemysłową i domową! W każdej z nich i degustacja 
oczywiście, ale przede wszystkim zapoznanie się z unikalną tradycją produkcji wina 
UNESCO) – w Gruzji od 8 tyś lat!  Kolację zaś dzisiaj planuję w domowej winnicy! A 
śpiewać nam do niej będzie zespół folklorystyczny, z głosami wpisanymi na listę 
UNESCO! Polifonia nie do wyobrażenia…Natomiast, tutaj warunek jest taki, iż grupa musi 



liczyć przynajmniej 10 osób. Jeśli będzie mniej, koncert wówczas możemy zamówić dodatkowo, 
do Sighnaghi i tam też wówczas, w domu, jemy kolację. Opowiem o tym jednak na miejscu 
oczywiście szczegółowo ;-) 

 

20/21 
Noc ponownie w hostelu w Sighangi. 
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Dzisiaj natomiast, dla odsapnięcia i po kilkudniowej podróży, ale i przed nocnym 
wylotem, a przede wszystkim dla zobaczenia tego cudnego miasteczka - twierdzy z XII 
w., pokontemplowania okolicy, a także dla odpoczynku od aut – mamy wspaniały dzień 
stacjonarny. Będzie i czas na zakupy spożywcze na bazarku, na degustację szeregu 
trunków ;-), na zakupy z cyklu wyroby hande made i odwiedzenie miejsca pochówku 
największej Świętej Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego – Św. Nino.  

 

21/22 
Noc ponownie w hostelu w Sighangi i nasza ostatnia wspólna i niestety pożegnalna 
supra… 

             

Pokoje macie do końca oczywiście, do momentu transferu na lotnisko. I kto zdąży 
odpocząć w hotelu przed wyjazdem – szczęściarz ;-) Jest to bowiem noc transferowa, a 
na lotnisko ruszamy Kochani o 1.00 w nocy, już 22.05. Dacie radę Kochani! Dziś takie 
czasy, że tylko młodzież narzeka, marudzi i sił na uśmiech jej czasem brak ☺  

  

       Do zobaczenia w Gruzji! 


