
 

 

 

USZBA, SZCHARA I MORZE CZARNE ! 

04.08 – 11.08.2020 (7 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. 

5 

No dobrze. Zaczynamy! Już 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 
przede wszystkim Kanion Martwili – magiczne miejsce i musimy tak złapać 
oddech…Absolutnie! Zaporę Inguri zostawimy raczej na powrót. Droga daleka 
bowiem, a troszkę pięknych widokowych pit stopów mamy! Bajecznie! 
Na kolację będziemy już w cudownym domo-hostelu w Mestii (pokoje dwu i trzy-
osobowe, wspólne łazienki – na 6 pokoi trzy łazienki. Czyściutko! 

5/6 Noc w Mesti. Co za widok! 
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Budzimy się na 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! 

6/7 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 narciarską– 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! 



7/8 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 właśnie tę  własną, wolną kolację. 
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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, przypominam ;-) 
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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…Wyznaczę czas i miejsce zbiórki i…i nic 
więcej tu nie zdradzę…No dobra, to jest miejsce z cyklu tych niesamowitych ;-) 
Zobaczymy czy Wam się spodoba? ;-)  Ja kocham! 

9/10 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 będzie 
fajnie się udać, poczekamy na wieczór poprzedzający ten dzień. Ureki? Gonio? 
Wodospady? A może jednak mało Wam Batumi wciąż? Kochani, Wasz wybór! 

10/11 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…ruszamy w kierunku lotniska…Niestety!   

 

Po śniadaniu, spokojnie raczej, 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 pożegnanie! I nie ma znaczenia, że zaraz lecicie…Ma być 
wyjątkowo! Smacznie i winnie! ;-) Miejsce powinno być sprzyjające atmosferze. Po 
prostu ;-) Znajdziemy takowe, nawet jeśli będzie to piękny skwerek w centrum 
miasta…Czy romantyczna ławeczka w parku…Potańczymy? ;-) Ech…nie znoszę tego 
dnia… 

  

  

 Do zobaczenia w Gruzji! 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


