
 

 

KAUKAZ WIELKI I MAŁY! 

04.08 – 11.08.2020 (7 pełnych dni na miejscu!) 

 

Stan rzeczy wg lotów WIZZAIR Gdańsk- Kutaisi, acz z jakiego miejsca przylecicie 
– Wasz wybór! Ważne, by wstrzelić się w daty wyprawy! ☺ 
Uzgadniać będziemy temat indywidualnie, skrupulatnie, zaś ważne jest to, iż za 
punkt odniesienia-zbiórki wyznaczam tym razem hotel w Kutaisi, o ile nikt nie 
wysiądzie z rejsu Gdańskiego!   
Taka odmiana ;-) 
Hotel zaś przysługuje Wam oczywiście od 4.08 i kto przyleci inaczej, czyli 
wcześniej po prostu, otrzyma ode mnie link z adresem, aby wiedzieć dokąd się 
udać, a być może dokonać też wcześniejsze rezerwacji. 
Hotel również za przyzwoitą zupełnie opłatą zorganizuje transfer z lotniska.  
 
 
Zatem jak zawsze Kochani, każdy inny lot – dozwolony absolutnie, jeśli o nim 
wiem i logistycznie wszystko się nam spina! 

Taka ja ;-) 
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Przylot do Kutaisi o g.22.45 (to dla lotu z Gdańska). Przywitanie winem i zakąską – transfer 
do hotelu. Wino i zakąska dojadą też do hotelu! Warto poczekać ;-) 

4/5 Noc ze śniadaniem w hotelu w Kutaisi (pokoje 2,3 i 4 osobowe z łazienkami) 

5 

Dzień Dobry w Gruzji! Nie tracimy czasu! Achalciche czeka! Ruszamy Kochani zatem w 
kierunku, póki co…Małego Kaukazu! Notabene, ten „mały” Kaukaz ma najwyższy szczyt 
wyższy od naszych Rys, a nawet Rysów ;-) I jest przepiękny! Jedziemy sprawdzić! 
Spędzimy w tamtym regionie cudny wspólny czas – dwie nocki w sumie! 

5/6 

Noc ze śniadaniem spędzimy u stóp Twierdzy Rabati! W rodzinnym hotelu z atmosferą jak 
z Bajki! Że o kuchni nie wspomnę…Mniam!!! 
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Budzimy się! Urzekającym region wzywa! Ruszymy w przyrodę! A tamtejsza przyroda 
zachwyca gdzie się nie spojrzy…Jedziemy Kochani do genialnego miasta 
skalnego…Jedziemy do Vardzi! Przedtem oczywiście nie umknie nam widoczna z okien 
naszego hotelu pięknie odrestaurowana Twierdza Rabati. 
Kocham takie dni! Pozwalają na integrację i ludzi ze sobą, i ludzi ze Światem…I kocham to 
miejsce i te uginające się stoły ;-) 

6/7 

Noc ponownie w Rabati u Salome. Cudowne to miejsce, bo z rodzaju tych bardziej 
luksusowych z jednej strony, a wciąż tak zwykłe i domowe! Gruzińskie! Pokoje w hoteliku 
są 2, 3 i 4 osobowe. Z łazienkami rzecz jasna. Czysto bardzo i mega rodzinnie! 
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Jest pięknie, ale ma być jeszcze piękniej! Dzisiaj ku temu oszałamiającemu pięknu ruszymy 
pomału, robiąc pit stop w urokliwym uzdrowisku Borjomi, a następnie na noc zajedziemy 
do Kutaisi. Nazajutrz zaś ruszymy już naprawdę do Krainy Cudów!  

7/8 Noc w hotelu w Kutaisi, tym co pierwszej nocy.  
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Jest! Nadszedł t e n dzień! Swanetio Majestatyczna…nadciągamy! ☺ A sama droga do Mesti 
jest już Kochani niebywale urokliwa! Zaliczymy kilka przystanków, przejdziemy się po 
Kanionie Martvili, zobaczymy ogromną zaporę Inguri! A Kaukaz będzie się tylko 
wypiętrzał i wypiętrzał i wypiętrzał…Aż do gwiazd!  
Trudno mi dziś powiedzieć, kiedy, w jakim momencie tripu i czy w ogóle, czas pozwoli nam na 
odwiedzenie Jaskini Prometeusza, acz zrobię wszystko by tak się stało! Dla uczciwości jednak, nie 
wciągam wstępu doń w wycenę. Nie będę walczyć ani z czasem, ani tym bardziej z czasem na 
Kaukazie. Nie śmiem ;-) Obiecuję jednak…powalczymy i o Jaskinię! ;-) 
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Noc w magicznym absolutnie domowym hostelu w Mesti. Jak wygląda Swanetia? Jak ją 
przeżyć? Jak poczuć? Jak zapamiętać? Tak właśnie…Swanetia jest Ludźmi. Mestia Naną 
stoi, a Kaukaz i wieże rodowe zdają się im wszystkim oddawać cześć…Przez wielkie 
C…Hostel jest rozbudowanym domem oczywiście. Wszystko pachnie tam domem…I 
dokładnie tak się tam czujemy. Pokoje są 2 i 3 osobowe. I mają wspólne łazienki. Trzy - na 
6 pokoi. I jedna, czawrta, dla gospodarzy, z której również korzystamy! Bo jesteśmy w 
domu ;-) Jest pięknie i czysto! I wciąż bez blichtru…wciąż prawdziwie! 
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Budzimy się Moi Mili…na Najwyższym Kaukazie! Mamy oczy pełne gór i pełne wież! A na 
dodatek dzisiaj jedziemy sobie do Ushguli! Autami 4x4 teleportujemy się do doniedawna 
najwyżej oznaczonej wioski w…Europie! Tak, to nie przejęzyczenie ;-) To dzień w którym 
spotkamy się z tak niesamowitym wymiarem historii, że aż dziw, że taka właśnie była…I 
że istniało przed wiekami i wciąż istnieje tam życie… 

9/10 

Noc ponownie w Mesti i daję słowo…nie przejecie tego stołu, ani na kolację, ani na 
śniadanie ;-) O winie oczywiście nawet nie wspominam! -)  
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Pobudka Kochani! 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! Nigdzie nie macie biec! Pragnę, abyście zatrzymali się na chwilę choć. W sobie 
samych. Sami ze sobą. Sam na sam z Narnią i Potęgą Natury. 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! 
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Noc ostatnia u Nany. I ostatnia nasza wspólna ;-( Niechaj będzie zatem jak Never Ending 
Story! ☺   
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Dzisiejszy dzień jest dniem zjazdowo-rozjazdowym, że tak to ujmę ;-) Czyli po śniadanku, 
na spokojnie, ruszamy z Mestii do Kutaisi, a docelowo do Batumi. 
Nadchodząca noc jest już zatem Waszą prywatną, jeśli zostajecie na kilka dni nad morzem, bądź 
wylotową, jeśli wracacie do domów. Ponieważ wcale nie wszyscy musicie wybrać opcję dłuższych 
wakacji, a my musimy wracać pędem do Tbilisi, to oczywiście nijak nie uda się nam wspólna kolacja. 
I zaufajcie mi, tak będzie idealnie. Bez spiny, a poza tym odpoczynek od dyktatury jest, w przypadku 
nawet tej najmilszej…bardzo wskazany ;-)  I tego posiłku rzecz jasna w wycenie nie ma. Tego 
jedynego : -)  
Mam też jeszcze jedną propozycję! Już kompletnie poza wyceną, ale jeśli będzie takie 
Wasze zespołowe życzenie, możemy pokombinować ;-)  
Rafting! Myślę o spływie rzeką Rioni! O spływie pontonami, w całym ekwipunku i z 
absolutnie fenomenalnymi instruktorami! W przypadku takiego wyboru, noc jednak 
musiałaby Wam wypaść w Kutaisi. To nie jest jednak temat czy decyzja na już! Spokojnie! 
W razie czego zdążymy ogarnąć wszystko na miejscu ;-) 

  

  

 

Do zobaczenia w Gruzji!  

 

  

  

  

  

  

  
 


