
 

 

 

OSZAŁAMIAJĄCY WSCHÓD! 

26.07 – 03.08.2020 (7 pełnych dni na miejscu!) 

 

Stan rzeczy wg lotów PLL LOT 26.07-3.08 Warszawa-Tbilisi-Warszawa 
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony!  
Byle nie do Maroka! ☺ 

 
 
 

26/27 
Przylot nad ranem, dnia 27.07, g.3.55 czasu gruzińskiego. Przywitanie winem i zakąską, transfer do 
hotelu. 

27 

 
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 kolację z pokazem 
Gruzińskiego Show Narodowego! Bajecznie! 

27/28 
 
Noc w hotelu w Tbilisi 

28 

 
Przed nami cudowny dzień, podczas którego, stopniowo, powoli, z przystankami widokowymi 
rzecz jasna, 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 ;-) 

28/29 Noc w gruzińskim zwykłym a cudownym domu, z suprą z toastami! 

29 

 
Nasz drugi dzień penetracji 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… 

29/30 Noc nadal w domu Mai 

30 

 
Jeśli choćby przez myśl Wam przeszło, że to koniec ekscytacji Kaukazem, to cieszę się ogromnie, iż 
Was z błędu mogę wyprowadzić. Dziś celem naszym jest…Gergeti! Tak, 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 i na nogach ;-) Wybierajcie na miejscu. O wszystkim zresztą opowiem, spokojnie ;-) 
Zaś po powrocie na dół, z Gergeti, pomału wracamy do Tbilisi. Uwielbiam w Gruzji te kontrasty. 
To przemieszczanie się w tak zróżnicowane obszary. Tą wielowarstwowość tego maleńkiego 
przecież kraju. Po drodze do Tbilisi zatrzymamy się w Mcchecie – to pierwsza stolica Gruzji i 
miejsce Święte. Dlaczego? Cierpliwości ;-) Jeśli teraz opowiem wszystko, kto będzie mnie słuchał 
na miejscu? ;-) 
Tego dnia, a w zasadzie wieczoru proponuję i gorąco będę Was namawiać na odwiedzenie Carskich 
Łaźni Siarkowych i spróbowania niewiarygodnej kąpieli w tych naturalnych, ponad 1500letnich 
źródłach! 

30/31 
 
Noc ponownie w Tbilisi.  

31 

Tymczasem…dziś, po śniadaniu rzecz jasna…przejazd do mojej Ukochanej, w każdym wymiarze, 
ludzkim przede wszystkim…Kacheti!  W drodze do naszego domu w Sighnaghi odbijemy z drogi 
głównej i przejedziemy na…Stepy! Udabno i Monastyry Dawid Garedża przed nami - na granicy z 
Azerbejdżanem! To będzie spektakularny kontrast po Najwyższym Kaukazie! 
 

31/1 
Noc w najcudowniejszym hostelu, w Sighnaghi – to Miasto Miłości Kochani ;-) Nazajutrz opowiem 
dlaczego! 

1 

 
Winna Kachetia wita całą mocą! Po śniadaniu Kochani…jedziemy w końcu na objazdówkę po 
ociekającym winoroślami 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 od 8 tyś lat! Jeśli pogoda dopisze – pojedziemy na piknik nad jezioro! Wspaniały 
dzień przed nami… 
 

1/2 
 
Noc ponownie w hostelu w Sighnaghi. Ponownie z magiczną suprą! 

            
2 

 
A dziś dla odsapnięcia, 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.  
 

2/3 
 
Noc ostatnia w hostelu w Sighnaghi. Żegnamy się z Ukochaną Kachetią… 

             

 
Czas biegnie niemiłosiernie. Oto i nadszedł wieczór nasz wspólny ostatni ;-( Ale nie smucimy się! 
Za nami cudny Czas! I tego już nigdy nie zabierze nam nikt…                                                                                                                                    
Kochani, aby zdążyć na samolot, do aut wsiadamy o 1.00 w nocy, już 3.08 

  

  

 

 

Do zobaczenia w Gruzji!  

 

  
 


