
 

 

 

WESTERN SZYTY NA MIARĘ ! 

04.08 – 15.08.2020 (11 pełnych dni na miejscu!) 

 

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

Byle nie do Meksyku! ☺ 
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Przylot do Kutaisi późnym wieczorem, 4.08. Przywitanie kolacją i winem na miejscu!   
I ruszamy na nocleg do hotelu w Kutaisi. Pokoje 2,3 i 4os, z łazienkami. 
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Pobądźmy troszkę w tym miejscu. W okolicy tej. Mimo, iż nie kocham Kutaisi jako 
miasta, to okolica ma wiele pięknego do zaoferowania! Po śniadaniu Przygodę Życia 
czas już naprawdę zacząć! Punkt pierwszy – jaskinia Prometeusza, która na pewno robi 
wrażenie. Potem, już bliżej miasta pojedziemy do Katedry Gelati z 1106 roku, a potem 
szybki prysznic, lekka przemiana wizualna i…uroczysta kolacja w restauracji z 
muzyką na żywo i mam nadzieję pokazem tańców narodowych! Mam nadzieję, 
albowiem nie zawsze odbywają się one regularnie w szczycie sezonu. Coś jednak 
wymyślę ;-)  

5/6 Noc ze śniadaniem w hotelu w Kutaisi. 
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Pozostając i dziś, wciąż jeszcze w Imereti, wyłuskamy z tego regionu wszystko 
najpiękniejsze co ma do zaoferowania! A tamtejsza przyroda zachwyca gdzie się nie 
spojrzy, jeśli tylko się wie gdzie patrzeć ;-) Wodospady, cudne parki i wszystko to co 
po drodze odkryjemy…Kocham takie dni! Pozwalają na integrację i ludzi ze sobą, i 
ludzi ze Światem…Pokażę Wam „mój” Kanion Martvili, właściwie znany tylko 
tubylcom. I postaram się też namówić Was na inną odsłonę Wodospadu Kinchkha. Tak 
bardziej naturalnie. Tak bardziej po ludzku…Wieczorem zaś pojawia się pierwsza z 5-
ciu indywidualnych Waszych kolacji. Co nie oznacza, ze zostawiam Was bez sugestii, rady 
co do wyboru potraw i rezerwacji stołu na wybraną godzinę! Po prostu stół nie jest 
refundowany ;-) I tylko to się zmienia.  

6/7 Noc ze śniadaniem ponownie w hotelu w Kutaisi. 
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No dobrze. Jest pięknie, ale ma być Przepięknie! W takim razie trzeba ku temu 
Przepięknu ;-) się pokierować… I to już dziś! Dziś Kochani wyjeżdżamy w Najwyższy 
Kaukaz! Jedziemy do Swaneti! Jedziemy do Mesti! Cudownie! Po drodze zapora Inguri 
i mnóstwo innych widokowych pit stopów! Bajecznie! 



Na kolację będziemy już w cudownym domo-hostelu w Mestii (pokoje dwu i trzy-
osobowe, wspólne łazienki – na 6 pokoi trzy łazienki. Czyściutko! 

7/8 Noc w Mesti. Co za widok! 
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Budzimy się w końcu w Najwyższym Kaukazie! Mamy oczy pełne gór i pełne wież! A 
na dodatek dzisiaj jedziemy sobie do Ushguli moim Mili! Autami 4x4 teleportujemy się 
do doniedawna najwyżej oznaczonej wioski w…Europie! Tak, to nie przejęzyczenie ;-) 
Suprę z toastami i naszymi chłopakami mamy oczywiście u Nany ;-) Zakochacie się! 

8/9 Noc oczywiście również u Nany. 
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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! 

9/10 Noc u Nany w Mesti oczywiście. I rzecz jasna, że z zastawionym suto stołem! I winem!  
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Dzień dobry! Nie ma nudy Kochani! Zmieniamy region ☺ Wiem, że smutno, bo żal 
opuszczać Swanetię…Wiem! Ale za to dziś…uwaga…Jedziemy do Batumi! I ten dzień 
poświęcamy na przejazd. Co się nam ewentualnie uda zrobić i zobaczyć po drodze – to 
nasze ;-) Nic nie planuję, bo najważniejsze jest dotrzeć nad Morze Czarne! I wykąpać 
się o zachodzie słońca! ;-) I coś zjeść wypada – oczywiście znam wiele miejsc i 
podpowiem gdzie warto pójść, bo dziś macie drugą z pięciu własnych kolacji. 

10/11 

Noc w apartamentowcu w Batumi. 4 minuty od bulwaru i morza! Niektóre 
apartamenty z widokiem ;-) Pokoje dwu i trzy-osobowe. Uwielbiam to miejsce, bo daje 
kolejne, wspaniałe możliwości integracji. Bo śniadania na przykład możemy 
przygotować wspólnie ☺ Bo tych trzech nie ma w cenie po prostu.   
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Co tu dużo gadać…Batumi! Opcji co nie miara! Bulwar, rejsy promikami, kolejka 
linowa, centrum całe, wieża alfabetu, wjazdy, zjazdy, rowerki, motorki, spacery po 
bulwarze czy Starym Mieście. Bajeczne klimatyczne uliczki! A przede 
wszystkim…Morze Czarne! Bosko!  
I tego dnia właśnie proponuję chill wg potrzeb. Jestem do Waszej dyspozycji i pragnę 
być z Wami, ale nie chcę po Batumi gonić. Ani siebie, ani tym bardziej Was. Nie  chodzi 
wszak o zaliczenie. Poczujmy ten moment po prostu…Natomiast na jedną rzecz Was 
zagonię! Będzie to nasze miejsce na kolację…Mimo, że jest to trzecia z Waszych pięciu 
prywatnych kolacji, to będę się starała nakłonić Was właśnie na to miejsce ;-) I nic więcej 
tu nie zdradzę…No dobra, to jest miejsce z cyklu tych niesamowitych ;-) Zobaczymy 
czy Wam się spodoba? ;-)  Ja kocham! 

11/12 Noc ponownie w apartamentowcu w Batumi.  
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Oczywiście Batumi dzień drugi ;-) I teraz Kochani tak. Pogoda lubi płatać figle. Bardzo 
często w Batumi jest inna od oczekiwanej, mimo, że jest gorąco. No ale na przykład z 
wyczekiwanego słońca…nici. Toteż, nie chcę Wam nic narzucać. Acz możliwości u 
wybrzeży Morza Czarnego jest multum! Dlatego z wyborem miejsca do którego 
będziecie chcieli się udać, poczekamy na wieczór poprzedzający ten dzień. Ureki? 
Gonio? Wodospady? A może jednak mało Wam Batumi wciąż? Kochani, Wasz wybór! 
Tego też dnia przypada czwarta z kolacji po Waszej stronie. Przypominam tylko ;-) 

12/13 Noc nasza ostatnia w Batumi. Na bulwarze? Na tańcach? Na spacerach? Bardzo proszę!  
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Czy ktoś się gdzieś spieszy? No chyba, że jest to pośpiech nad morze, na poranną 
kąpiel! Wtedy wybaczam ;-) Tylko wróćcie przed 10tą! Bo wówczas pakujemy się do 



aut i…zmieniamy region! ☺ Achalciche z Twierdzą Rabati przed nami! Wspaniałe 
miejsce na Małym Kaukazie. Urocze!  

13/14 

Noc spędzamy u podnóża Twierdzy, z cudnym widokiem na podświetlony kompleks. 
Hotel jest domowy, wspaniały, z sercem na dłoni jak w Mesti i tam zapraszam na 
kolację ;-) Pokoje 2,3 i 4os z łazienkami. 
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Dzisiaj Kochani znowu wchodzimy na wysokie C! Jedziemy do cudnego miasta 
skalnego…Jedziemy do Vardzi! Przedtem oczywiście nie umknie nam widoczna z 
okien naszego hotelu pięknie odrestaurowana Twierdza Rabati.  
Kolacja dziś również należy do mnie. Będzie to nie ostatnia wspólna w ogóle, ale 
ostatnia pełna, z możliwością biesiadowania długo. Bez brzemienia pożegnania 
jeszcze…Bez nerwowego zerkania na zegarek…I pragnę abyście zapamiętali z niej 
wszystko! ☺ Potańczymy?!  

14/15 

Ostatnia nasz wspólna noc ;-( W Rabati naturalnie.  
Nazajutrz, 15.08, na spokojnie, po długim śniadaniu, wrócimy do Kutaisi, aby na koniec 
choćby przejść się po bądź co bądź drugim co do wielkości mieście w Gruzji ;-) Poza 
tym należy się nam wszystkim gremialne, już takie spokojne pożegnanie. I nie ma 
znaczenia, że to ostatnia, piąta z kolacji leżących po Waszej stronie. Ma być wyjątkowo, co 
nie oznacza drogo czy z pompą. Miejsce powinno być sprzyjające atmosferze. Po prostu 
;-) Znajdziemy, nawet jeśli będzie to piękny skwerek w centrum miasta…Czy 
romantyczna ławeczka w parku…Potańczymy? ;-) Ech…nie znoszę tego dnia… 

  

  

 Do zobaczenia w Gruzji! 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


