
 

 

 

PIĘKNY JESIENNY WSCHÓD ! 

17.10 – 25.10.2020 (7 pełnych dni na miejscu!) 

 

Stan rzeczy wg lotów PLL LOT 17.10-25.10 Warszawa-Tbilisi-Warszawa 
Każdy inny lot – dozwolony, jeśli uzgodniony!  
Byle nie do Barcelony! ☺ 
 

 

17/18 Przylot nad ranem, dnia 18.10, g.3.55 czasu gruzińskiego. Przywitanie winem i zakąską ;-)  

18 

Kochani…zaczynamy z wysokiego C! Ruszamy od razu w Wysoki Kaukaz! Odpoczniecie w 
drodze, a potem już na miejscu ;-) Z lotniska bowiem, z lekka posileni i napojeni ;-) 
przejedziemy 145km Magiczną Drogą Wojenną – jedziemy do Serca środkowej nawy 
Wysokiego Kaukazu! W Kazbegi zaś oczekuje nas śniadanie i widoki z cyklu zjawiskowe! 
Po śniadaniu odpoczynek jeszcze chwilkę i w naturę Kochani! Zdobywamy Gergeti (2400m 
n.p.m), acz spokojnie…pieszo tylko chętni! ☺ Tam u góry zaś widoki marzenie…Potem, jak 
nie będziecie mieli dość…możemy wyruszyć na wodospady Gveleti! Tadaaam! ☺ 

18/19 

Noc i supra nie do przejedzenia, w domu gruzińskim. I jak to w domu…pokoje są domowe;-) 
Dwa 2os, jeden 4os, jeden 3os, i jeden…z łóżeczkami, ja je nazywam, dla krasnoludków ;-) Nie 
są małe, ale jest ich sześć! Do tego, wisienka na torcie…pokój „czwórka” z „szóstką” są 
przechodnie ;-) A łazienki dwie na cały domek. Wszystko to bilansuje się jednak z czynnikiem 
nie do kupienia…Sercem Mai gospodyni,  zastawionym stołem i widokiem za milion dolarów, 
bo…na Kazbek! (5047m n.p.m) Zaufajcie mi tylko ☺ 

19 

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…Dolina Truso! 
Położona nieopodal Kazbegi, ciągnąca się aż do granicy z Rosją! I tam, lekkim, spokojnym 
trekkingiem -spacerem! można ją przemierzyć, podziwiać, upajać się Cudami Natury…Jeśli 
zdarzyłoby się tak, że Kaukaz pokrzyżuje nam plany, pojedziemy do innej perły, do wioski 
Juta. Na czynniki pogodowe bowiem wpływu nie mam ;-) Na pomysły, owszem ;-) W każdym 
razie na każdą pogodę trzeba być w górach przygotowanym! A najważniejsza jest i 
tak…Pogoda Ducha! ☺ I wino ;-) 

19/20 Noc w jeszcze w domu Mai, w Kazbegi, ponownie z cudną suprą. 

20 

Wyspani? To w drogę! Dziś na chwilę 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 zapraszam Kochani na uroczystą kolację do restauracji z 
muzyką na żywo i pokazem Show Narodowych Tańców Gruzińskich!  

20/21 Noc w hotelu w Tbilisi. A jutro przed nami kolejne cudne miejsca! 

21 

Po śniadaniu, na spokojnie rzecz jasna, bo będziemy po imprezie ;-), wyjeżdżamy do winnej 
Kacheti! W drodze do naszego domu w Sighnaghi zboczymy lekko z trasy i wjedziemy na 
stepy pustynne Udabno! Dojedziemy aż do Monastyrów David Gareja, na granicy z 
Azerbejdżanem! Pięknie! Niewiarygodnie pięknie tam… 

21/22 
Noc w najcudowniejszym hostelu, w Sighnaghi – to Miasto Miłości Kochani ;-) Nazajutrz 
opowiem dlaczego! 

22 

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.  

22/23 Noc w domowym hostelu w Sighnaghi. Mówiłam o suprach tam??? Sami zobaczycie! 

23 

Winna Kachetia wita całą mocą! Po śniadaniu Szanowni Państwo…jedziemy w końcu do 
winnic! ☺ Przynajmniej dwie. Jedna przemysłowa, za to z super prelekcją na temat produkcji 
wina (w Gruzji do 8tyś lat!), a druga domowa…Wyśmienita! Zaś dla ukoronowania tego 
winnego dnia – do kolacji…wisienka na torcie…Koncert zespołu folklorystycznego! Zabawa 
przednia! 

23/24 Noc ostatnia w hostelu w Sighnaghi. Żegnamy się z Ukochaną Kachetią…Muzycznie jednak! 

          
24 

Czas biegnie niemiłosiernie. Oto i nadszedł dzień ostatni ;-( Ale nie smucimy się! Wracamy do 
Tbilisi! Mamy do obejrzenia piękne Stare Miasto! Zwiedzanie ze mną trwa około 4-5h – jest 
bardzo przyjemne, zwłaszcza stosowany przez mnie przerywnik…wizyta w cudnej winiarni 
z degustacją wysoce wyselekcjonowanych win w ilości…imponującej. Zaś po zwiedzaniu 
porywam Was i na kolację, i proponuję wizytę w Carskich Łaźni Siarkowych! Czyli coś i dla 
podniebienia i dla ciała tym razem również – musicie skorzystać, bo warto! ☺ Kolejność ustalę 
jednak na trasie ☺ Na kolację zaś pragnę zapodać Wam ukoronowanie kulinarne w 
postaci…chinkali! To wyśmienite sakiewki z mięsem, a na życzenie z serem czy grzybami. I 
tacy objedzeni wsiądziecie do samolotu ☺ 

24/25 

Noc transferowa w hotelu w Tbilisi. Wyjazd na lotnisko ok 1.30, już 25.10. Wylot o g.4.55, lub 
5.55? Mamy jeszcze zmianę czasu? ;-)  

  
  
  

 

 

Do zobaczenia w Gruzji!  

 

  
 


