
 

 

 

RACZA I RAFTING UROCZY ! 

08.07 – 15.07.2020 (8 dni na miejscu!) 

 

Stan rzeczy wg lotów WIZZAIR 08.07-15.07, Warszawa-Kutaisi-Warszawa 
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony! 

Byle nie na Madagaskar! ☺ 

 

 

 
 
8.07 -  Przylot do Kutaisi o g. 12.10, transfer do Mesti! Od razu – z wysokiego C! Jedziemy do 
Swaneti, do Krainy Pięciotysięczników i Wież!  

  

8/9 

Noc w magicznym hostelu domowym w Mesti. Pokoje 2 i 3 os. Wspólne łazienkai na 6 
pokoików. Czyściutko! I pysznie! I to właśnie u Nany zjemy naszą pierwsza, wspólną, 
powitalną suprę! Z toastami! 

9 

Dzień dobry w Swaneti! Budzimy się na Najwyższym Kaukazie Kochani! Mamy oczy 
pełne gór i pełne wież! A na dodatek dzisiaj jedziemy sobie do Ushguli moi Mili! 
Autami 4x4 teleportujemy się do doniedawna najwyżej oznaczonej wioski w…Europie! 
Tak, to nie przejęzyczenie ;-) 

9/10 Noc ponownie w Mesti. Ponownie z uginającym się i na śniadanie i na kolację stołem! 

10 

Pobudka! Kaukaz czeka! Swanetia wzywa do dalszej eksploracji! Dzień dzisiejszy 
wymyśliłam jako dzień pod wezwaniem „każdy robi to co lubi”. Ma być wolny, luźny. 
Ma być Wasz! Propozycji na jego spędzenie mam co najmniej kilka, w zależności od 
kondycji, pogody i Waszych priorytetów ;-) 
Jeśli działają wyciągi, to  na przykład cudowny widok na Uszbę rozpościera się ze stacji 
Hatsvali – tam wspaniała knajpka z ogromnym tarasem ;-)  
Jest też cudny lodowiec Chalaadi, można spróbować go zdobyć i to wcale nie jakimś 
morderczym trekkingiem. I ja to mówię! ☺ 

Można ponownie wynajętym już indywidualnie autem 4x4 wjechać na najwyższą 
stację – Tetnuldi (3400m!), lub do jeziorek Koruldi – równie wysoko! 
W Mesti są też muzea, piękne uliczki, kościółki i po prostu Magiczne Widoki! Można i 
tak, na miejscu. Można też z Naną w kuchni powalczyć! Można wszystko Kochani! 
Wasza decyzja. Dzień jest długi. I trzeba o niego zawalczyć! 

10/11 Noc ostatnia niestety, ale oczywiście, że u Nany w Mesti ;-) 

11 

No dobrze. Jest pięknie, ale ma być Przepięknie i raftingowo! W takim razie trzeba ku 
temu Przepięknu ☺ i ku temu Raftingu ;-) się pokierować…Już dziś będziemy lekko 



bliżej…Mimo, że na nocleg wracamy w okolice Kutaisi. To jednak jedyna droga nie 
przez mękę, a cały czas do naszego celu! Zaś po drodze zobaczymy cudny Kanion 
Martvili, taki jego kawałek tylko dla wtajemniczonych ;-) Pokąpiemy się, pochodzimy 
troszkę i na wieczór zajedziemy gdzieś na kolację i na nocleg ☺ 

11/12 

Noc na trasie – gdzieś blisko rozpoczęcia raftingu. Chłopaki mają głowę na karku! ☺ 
A po śniadaniu… 

12 

Jest! To już dziś! Dziś Kochani rafting! Rafting w Raczy! Rafting na rzece Rioni! 
Tęskniłam okrutnie… 
Jak go urządziłam tym razem? Dobre pytanie ;-) Ekstremalnie! Dwa dni taralala! 
Za to lżejsze, aniżeli poprzedni jeden! Zaczynamy więc dziś, a kończymy jutro ;-)   

12/13 

Noc. Wyzwanie ;-) Muszę się tu całkowicie zdać na naszych instruktorów – to ich rewir!  
Tam też będzie nasza szaszlikowa kolacja! I zasłużone trunki ;-)   

13 

Pobudka! Do wioseł! Kto jak nie my?! Czas spłynąć niżej, w kierunku Kutaisi! Rioni 
wzywa! I noc się zbliża ;-) I kolacja gdzieś czeka! Będzie pięknie! 

13/14 

Noc. Wyzwanie 2 ;-) Znowu ufam chłopakom! Ciągle im ufam ;-) I wiem, że nas nie 
zawiodą ;-) 

14 

Gdzie byśmy jednak nie nocowali, co byśmy nie robili, to wpływu na pewne fakty nie 
mamy…Nastał Kochani nasz dzień pełny, wspólny…ostatni ;-(  
Chciałabym dzisiaj zdążyć pokazać Wam jeszcze jedną perłę Gruzji – Jaskinię 
Prometeusza. I mam nadzieję, ze zdążymy spokojnie! I że jeszcze czas wolny na miasto 
zostanie. O pożegnalnej kolacji wspominać nie będę, bo już mi przykro ;-( 

14/15 Noc już ostatnia niestety  nasza wspólna…w Kutaisi, w hotelu. 

15 Po śniadaniu pakowanie i transfer na lotnisko, ok g. 10.15. Wylot zaś o g.12.45 

  

  

  

 

Do zobaczenia w Gruzji!  

 

  

  

  

  

  

  
 


