
 

T E R M I N A R Z  2021 
 

06.03 – 13.03.2021 PRZEBUDZENIE. AKT I – DZIEŃ KOBIET!   

8 dni / 590$ / brak miejsc  
Batumi, Imeretia z Kanionami, Wodospadami i Jaskinią, Miasto Skalne Vardzia,  

Swanetia z Mestią i Ushguli! 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów (wszystkie pełne),  

5 z 7 śniadań,  
4 z 7 kolacji 

(w tym specjalna 8 Marca ;-)),  
powitalny i winny lunch na lotnisku,  

wino rozlewane i czacza no limit do każdej programowej kolacji,  
Kanion Martvili dla wtajemniczonych, wejście komercyjne płatne 

wodospady i zapory na trasie, i wszystko inne co się da!  
wyjazd do Jaskini Prometeusza, wstęp własny 

wyjazd i wstęp do Miasta Skalnego Vardzia z przewodnikiem lokalnym, 
off-road do Ushguli, 

trekking pod wodospad Chalaadi-dla chętnych rzecz jasna!,  
(alternatywnie można udać się na wyciąg krzesełkowy Hatsvali z widokiem na Ushbę ;-)) 

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Kutaisi-Warszawa. 
 

mapka poglądowa 

 
 



 
 
 

13.03 – 20.03.2021 PRZEBUDZENIE. AKT II – WIOSNA W SERCU!   

8 dni / 690$ 
Tbilisi, Mccheta, Kazbegi z Gergeti, Wodospad Gveleti, Stepy Pustynne Dawid Garedża,  

Kachetia winem i sercem płynąca! 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 z 7 noclegów (pełnych),  

7 z 7 śniadań,  
4 z 7 kolacji,  

(w tym uroczysta kolacja z show narodowym w Tbilisi i jedna na trasie do Tbilisi, pewnie w Mcchecie ;-)),  
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  

powitalny lunch na lotnisku,  
zwiedzanie Starego Miasta,  

pierwsza stolica Gruzji /Mccheta,  
wizyta w klimatycznej winiarni w Tbilisi wraz z degustacją wyselekcjonowanych win,  

przejazd cudną Gruzińską Drogą Wojenną,  
wjazd na Gergeti,  

winnica domowa w Kachetii z degustacją win z kvevri i lunchem 
wyjazd na stepy pustynne i zwiedzanie monastyrów David Garedża,  

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Kutaisi-Warszawa. 
 
 

mapka poglądowa 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

24.04 – 05.05.2021   CAŁA NAPRZÓD. AKT I – MAJÓWKA! 
10 dni / 1020$ 

Tbilisi, Najwyższy Kaukaz - Droga Wojenna, Kazbegi, Dolina Truso, Gergeti - Achalciche z Rabati, Vardzia, 
stepy pustynne David Garedża, Kachetia winem płynąca, oraz sawanna Vashlovani! 

 
W cenie Kochani oferuję: 

11 noclegów (w tym 2 transferowe),  
10 z 10 śniadań,  
10 z 10 kolacji,  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z show narodowym i jedna, spektakularna wręcz ;-) 
 w plenerze, na Sawannie),  
lunch powitalny na lotnisku,  
zwiedzanie Starego Miasta,  

wjazd kolejką linową w Tbilisi,  
pierwsza stolica Gruzji /Mccheta,  

wizyta w klimatycznej winiarni w Tbilisi wraz z degustacją wyselekcjonowanych win,  
przejazd cudną Gruzińską Drogą Wojenną,  

wjazd na Gergeti,  
trekking w Dolinie Truso i pod wodospad Gveleti,  

OFF-road na sawannie w Vashlovani wraz przepustką-granica Azerbejdżanu ;-),  
wine tur po winnicach Kachetii z degustacją,  

(w winnicy domowej czeka nas lunch specjalny i trunki specjalne! ;-),  
wyjazd na stepy pustynne i zwiedzanie monastyrów David Garedża,  

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  
wstęp do miasta skalnego Vardzia wraz z przewodnikiem lokalnym,  

wstęp do Twierdzy Rabati wraz z przewodnikiem lokalnym,  
wstęp (kąpiel) w Carskich Łaźni Siarkowych w Tbilisi (1 godzina wraz z ręcznikiem ;-)),  

koncert magicznego regionalnego zespołu folk do jednej z kolacji w Kachetii,  
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Vanami,  

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa. 

 
mapka poglądowa 

 

 
 



 
 

8.05 – 17.05.2021   CAŁA NAPRZÓD. AKT II – MAJÓWKA BIS! 

8 dni / 830$ 

Tbilisi, Mccheta, Kazbegi, Dolina Truso, Gergeti, Dawid Garedża, Vashlovani,  
Kachetia winem i sercem płynąca! 

 
W cenie Kochani oferuję: 

9 noclegów (w tym 2 transferowe),  
8 z 8 śniadań,  
7 z 8 kolacji,  

(w tym uroczysta kolacja z show narodowym w Tbilisi),  
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  

powitalny lunch na lotnisku,  
zwiedzanie Starego Miasta,  

wjazd kolejką linową w Tbilisi,  
pierwsza stolica Gruzji /Mccheta,  

wizyta w klimatycznej winiarni w Tbilisi wraz z degustacją wyselekcjonowanych win,  
przejazd cudną Gruzińską Drogą Wojenną,  

wjazd na Gergeti,  
trekking w Dolinie Truso i na wodospad Gveleti,  

OFF-road na sawannie w Vashlovani wraz przepustką-granica Azerbejdżanu ;-),  
wine tur po winnicach Kachetii z degustacją,  

(w winnicy domowej lunchowa przekąska i nietuzinkowe trunki ;-),  
wyjazd na stepy pustynne i zwiedzanie monastyrów David Garedża,  

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa. 
 
 
 

mapka poglądowa 

 

 
 



 
 
 

18.05 – 25.05.2021 SPEŁNIENIE NA ŻYCZENIE. AKT I – KAUKAZ KOBIETAMI STOI! 
8 dni / 730$ / brak miejsc  

Imeretia z Kanionami i Jaskinią, Swanetia z Mestią i Ushguli,  
oraz oszałamiające frywolne Batumi! 

 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów (wszystkie pełne),  

5 z 7 śniadań,  
4 z 7 kolacji 

(w tym jedna w restauracji w Kutaisi, z muzyką i tańcami ;-),  
oraz powitalna i winna po przylocie, na lotnisku) 

wino rozlewane i czacza no limit do każdej programowej kolacji,  
Kanion Martvili dla wtajemniczonych, 

wodospady i zapory na trasie, i wszystko inne co się da!  
wyjazd do Jaskini Prometeusza, wstęp własny 

off-road do Ushguli 
off-road do stacji narciarskiej Tetnuldi, ok.3000 n.p.m. 

transfer na trekking pod wodospad Chalaadi-dla chętnych rzecz jasna!,  
(alternatywnie transfer pod wyciąg Hatsvali z widokiem na Ushbę ;-)) 

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Gdańsk-Kutaisi-Gdańsk. 
 

 
mapka poglądowa 

 
 
 
 



 
 

25.05 – 31.05.2021 SPEŁNIENIE NA ŻYCZENIE. AKT II - KU NOWEMU ŻYCIU! 

5 dni / 850 / brak miejsc  
Tbilisi, Najwyższy Kaukaz: Droga Wojenna, Ananuri, Przełęcz Krzyżowa, Kazbegi, Gergeti, Wąwóz Darialski – Mccheta- stepy 

pustynne Udabno i Monstyry David Garedża - Kachetia winem i folklorem płynąca, oraz tańce, śpiewy, banie nocą i niespodzianki!  

 
W cenie Kochani oferuję: 

6 noclegów (w tym 2 transferowe),  
5 z 5 śniadań,  
5 z 5 kolacji 

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z Show Narodowym i muzyką na żywo i sekret ☺)  
lunch powitalny i winny bardzo, na lotnisku,  

zwiedzanie Starego Miasta, bez nudy!  
(z wizytą w klimatycznej winiarni w Tbilisi wraz z degustacją wyselekcjonowanych win i? Sekret ;-))  

wjazd kolejką linową w Tbilisi,  
pierwsza stolica Gruzji - Mccheta, Jvari 

przejazd cudną! Gruzińską Drogą Wojenną do stóp Króla Kazbeka (5047m n.p.m) 
wjazd na Gergeti (2300m n.p.m) 

przejazd zachwycającym Wąwozem Darialski na granicę z Rosją 
wine tur po winnicach Kachetii z degustacją -  domowa i przemysłowa,  

(w winnicy domowej lunch specjalny i trunki specjalne) 
wjazd do monastyru Nekresi wbitego w zbocza Tusheti 

wyjazd na stepy pustynne Udabno i zwiedzanie monastyrów David Garedża, na granicy z Azerbejdżanem 
lunch specjalny w Udabno i trunki specjalne;-) I sekret ☺ 
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  

wino no limit do dwóch lunchy specjalnych, 
specjalna niespodzianka dla specjalnych gości…czyli znowu sekret ;-) 

toasty gruzińskie i cudowny zawsze gruziński Tamada!  
wstęp i kąpiel w Carskich Łaźniach Śiarkowych w Tbilisi, 

koncert magicznego regionalnego zespołu folk do jednej z kolacji w Kachetii, 
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Vanami,  

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa. 

 
mapka poglądowa 

 



 
 
 

31.05 – 08.06.2021 ŻYCIE CUDEM JEST. AKT I – BOŻE CIAŁO! 
7 dni / 870$ 

Tbilisi z łaźniami, Mccheta, Kazbegi, Dolina Truso, Gergeti, Wodospad Gveleti, Wąwóz Darialski oraz 
Kachetia z Sighnaghi, pustyniami Dawid Garedża i sawanną Vashlovani! 

 
W cenie Kochani oferuję: 

8 noclegów (w tym 2 transferowe), 
 7 z 7 śniadań,  
7 z 7 kolacji , 

(w tym uroczysta kolacja z show narodowym w Tbilisi i jedna szaszłykowa w plenerze!), 
 wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  

powitalny lunch na lotnisku,  
zwiedzanie Starego Miasta,  

wjazd kolejką linową w Tbilisi,  
pierwsza stolica Gruzji /Mccheta,  

wizyta w winiarni w Tbilisi wraz z degustacją wyselekcjonowanych win,  
koncert zespołu folk do jednej z kolacji w Kachetii,  

przejazd magiczną Drogą Wojenną,  
wjazd na Gergeti,  

trekking przeuroczy w Dolinie Truso i na wodospad Gveleti,  
wstęp i kąpiel w Carskich Łaźniach Siarkowych w Tbilisi (1 godz., wraz z ręcznikiem ;-)),  

wyjazd na stepy pustynne i zwiedzanie monastyrów Dawid Garedża,  
OFF-road w Vashlovani wraz przepustką-granica Azerbejdżanu ;-),  

wine tur po kachetyńskich winnicach z degustacją trunków,  
(w winnicy domowej lunch specjalny i trunki specjalne☺ 

 wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami, 
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa. 
 
mapka poglądowa 

 
 

 

 



 
 
 

11.06 – 18.06.2021 ŻYCIE CUDEM JEST. AKT II – BOŻE CIAŁO BIS! 
8 dni / 680$ 

Imeretia z Kanionami i Jaskinią, Swanetia z Mestią i Ushguli, oraz oszałamiające swobodne Batumi! 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów (pełnych),  

5 z 7 śniadań,  
5 z 7 kolacji,  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Kutaisi i druga wyjątkowa absolutnie, w Batumi),  
powitalny lunch na lotnisku,  

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  
OFF-road do Ushguli,  

Kanion Martvili dla wtajemniczonych,  
wodospady po drodze i zapora Inguri,  

wyjazd do Jaskini Prometeusza, wstęp własny 
trekking pod wodospad Chalaadi-dla chętnych rzecz jasna!,  

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Kutaisi-Warszawa. 
 
 
 

mapka poglądowa 

 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

04.07 – 12.07.2021 NA DACHU ŚWIATA. AKT I – TUSZETIA I SERCE W KACHETI! 

7 dni / 870$ 

Tuszetia czyli na Dachu Świata, Kachetia, OFF-Road, wieże, konie przecudne, a na deser… 
 Dolina Alazani z Ukochaną Kachetią. Raj! 

 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów (w tym 1 transferowy; zaś po przylocie transferujemy się od razu do Omalo!  

Nie tracimy czasu! Kaukaz czeka! ☺),  
7 z 7 śniadań,  
7 z 7 kolacji,  

(w tym jedna uroczysta w winnicy w Kachetii wraz z koncertem zespołu folk, tańce wskazane! ;-), 
 lunch powitalny na lotnisku,  

OFF-road Omalo Road z piknikiem szaszłykowym (i winem ;-)) na wjeździe!,  
konie 1 dzień, ale bez przymusu!,  

OFF-road do Dartlo, Boczormy i Dochu,  
wyśmienity obiad specjalny u gospodarzy w Dartlo,  

wyjazd na stepy pustynne i zwiedzanie monastyrów Dawid Garedża,  
wine tur po kachetyńskich winnicach z degustacją trunków, ( 

w winnicy domowej zakąska pod trunki specjalne ;-),  
wino rozlewane no limit do każdej kolacji programowej,  

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa. 
 
 

mapka poglądowa 

 
 

 
 
 



 
 

15.07 – 26.07.2021 W GÓRĘ SERCA. AKT I – NA GRANIACH KAUKAZU! 
10 dni / 980$ / brak miejsc 

Imeretia – Kaniony, Wodospady, Jaskinie;  Swanetia z Mestią i Ushguli - trochę konno!,   
Gruzińska Droga Wojenna z Kazbegi, Gergeti, Wąwóz Darialski, Dolina Truso, oraz… 

możliwość zorganizowania koni również w Dolinie Truso, oraz fenomenalnego raftingu na Rioni! 
  

 
W cenie Kochani oferuję: 

9 noclegów  
(brak transferowych, gdyż nie tracimy czasu i spędzamy je na dojazdach ;-) Kaukaz czeka!:-),  

10 z 10  śniadań,  
8 z 10 kolacji  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z pokazem Show Narodowego, 
 jedna w plenerze, szaszłykowa! po raftingu jak sądzę ;-)  

jedna na mieście w Kazbegi z widokiem na Króla ;-) i jedna w centrum magicznej Mesti),  
lunch powitalny i winny po przylocie, 

Kanion Martvili sekretnie,  
Wodospady i zapora Inguri,  

Wyjazd i wstęp do Jaskini Prometeusza,  
wjazd na Gergeti (kto chce wchodzi!) w Kazbegi,  

trekking pod wodospad Gveleti, 
przejazd Wąwozem Darialskim na granicę z Rosją 

wyjazd do Doliny Truso i cudny trekking-spacerek ;-) 
wino rozlewane no limit do każdej kolacji programowej,  

off-road do Ushguli 
lodowiec Chalaadi-trekking dla chętnych,  

kąpiel w Carskich Łaźniach Siarkowych – 1h gorącej uciechy i relaksu przed wylotem!  
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa. 

mapka poglądowa 

 
 
 



 
 
 
 

02.08 – 11.08.2021 W GÓRĘ SERCA. AKT II – KAUKAZ W MORZU SKĄPANY! 
10 dni / 750$ / brak miejsc 

Imeretia, Swanetia z Mestią i Ushguli, Gruzińska Droga Wojenna z Kazbegi, Dolina Truso, Batumi! 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
9 noclegów (pełnych),  

9 z 9  śniadań,  
5 z 9 kolacji  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Kutaisi),  
lunch specjalny w dniu przylotu, 

Kanion Martvili sekretnie,  
Wodospady i zapora Inguri,  

wyjazd do Jaskini Prometeusza, wstęp własny 
wjazd na Gergeti w Kazbegi oraz wodospad Gveleti, 
przejazd Wąwozem Darialskim na granicę z Rosją 

wyjazd do Doliny Truso i trekking-spacerek ;-) 
wino rozlewane no limit do każdej kolacji programowej,  

lodowiec Chalaadi-trekking dla chętnych,  
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
– tu Warszawa-Kutaisi-Warszawa. 

 
 

 
 

mapka poglądowa 

 

 
 
 



 
 
 

16.08 – 25.08.2021 W GÓRĘ SERCA. AKT III – KAUKAZ TWIERDZAMI SPOWITY! 
10 dni / 930$ / brak miejsc 

Imeretia, Swanetia z Mestią i Ushguli, Forteca Rabati, Skalne Miasto Vardzia,  
Gruzińska Droga Wojenna z Kazbegi, Wąwóz Darialski, oraz Dolina Truso! 

 
 

W cenie Kochani oferuję: 
9 noclegów (pełnych),  

9 z 9  śniadań,  
7 z 9 kolacji  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Kutaisi),  
lunch specjalny w dniu przylotu, 

Kanion Martvili sekretnie,  
Wodospady i zapora Inguri,  

wyjazd do Jaskini Prometeusza, wstęp własny 
wjazd na Gergeti w Kazbegi oraz wodospad Gveleti, 

wyjazd i wstęp do Miasta Skalnego Vardzia wraz z przewodnikiem lokalnym, 
przejazd Wąwozem Darialskim na granicę z Rosją 

wyjazd do Doliny Truso i trekking-spacerek ;-) 
wino rozlewane no limit do każdej kolacji programowej,  

lodowiec Chalaadi-trekking dla chętnych,  
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
– tu Warszawa-Kutaisi-Warszawa. 

 
 
 

 
mapka poglądowa 

 
 

 
 



 
 

26.08 – 06.09.2021 NA DACHU ŚWIATA. AKT II – TUSZETIA NO LIMIT! 

10 dni / 980$/ brak miejsc 
Tuszetia konno, off-roadowo, spacerowo i trekkingowo, Gori na życzenie dodane!;-), Tbilisi nocą i dniem, 

 Mccheta oczywiście, a na deser Napareuli! 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
11 noclegów (w tym 2  transferowe) 

10 z 10 śniadań,  
8 z 10 kolacji,  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z Show Narodowym;-), 
 lunch powitalny na lotnisku,  

zwiedzanie Tbilisi z wjazdem koleją linową do Twierdzy Narikala, 
cudna degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi, 

OFF-road Omalo Road z piknikiem szaszłykowym (i winem ;-)) na wjeździe!,  
konie 2 dni, z noclegiem w Dartlo!  

OFF-road do Diklo,  
wine tur po kachetyńskich winnicach z degustacją trunków, (w domowej śpimy! a przemysłową robimy 

najprawdopodobniej na trasie powrotu do Tbilisi)  
kąpiel w Carskich Łaźniach Siarkowych w Tbilisi - 1h,  

wino rozlewane no limit do każdej kolacji programowej,  
poszukiwanie przeszłości w Gori ;-) 

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa. 
 
 
 

mapka poglądowa 

 
 

 
 
 



 
 
 

13.09 – 22.09.2021 PRACA USZLACHETNIA. AKT I – WINOBRANIE Z TUSZETIĄ! 
8 dni / 900$ / brak miejsc 

Tbilisi, Tuszetia, Dawid Garedża, Kachetia winnie i pracowicie, off-road i konie! 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
8 noclegów (w tym 1 transferowy; zaś po przylocie transferujemy się od razu do Omalo!  

Nie tracimy czasu! Kaukaz czeka! ☺),  
8 z 8 śniadań,  
8 z 8 kolacji  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z show narodowym),  
zwiedzanie Starego Miasta, 

wjazd kolejką linową, 
 degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi,  

powitalny lunch na lotnisku,  
Winobranie w Kachetii na plantacji winorośli wraz z winem i lunchem ;-),  

wspaniały koncert zespołu folk do kolacji w Kachetii,  
OFF-road Omalo Road,  

konie 1 dzień w Tuszeti, ale bez przymusu!,  
OFF-road do Dartlo, Boczormy i Doczu,  

winnice Kachetii wraz z degustacją i zwiedzaniem,  
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa 

 
 
 

mapka poglądowa 

 
 

 
 



 
 

24.09 – 02.10.2021 PRACA USZLACHETNIA. AKT II – WINOBRANIE Z KAZBEGI! 

7 dni / 830$ 

Tbilisi, Kazbegi, Dolina Truso, Dawid Garedża, Kachetia winem, sercem i pracą płynąca,  
Oraz Sawanna Vashlovani jak z obrazka! 

 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów (w tym 1 transferowy; zaś po przylocie transferujemy się od razu Gruzińską Drogą Wojenną do 

Kazbegi! Nie tracimy czasu! Kaukaz czeka! ☺),  
7 z 7 śniadań,  
7 z 7 kolacji  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z show narodowym),  
short zwiedzanie Starego Miasta, 

wjazd kolejką linową, 
degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi,  

powitalny lunch na lotnisku,  
Winobranie w Kachetii na plantacji winorośli wraz z winem i lunchem;-),  
(przed pracą odwiedziny w winnicy domowej! z degustacją oczywiście;-) 

wspaniały koncert folk do kolacji w Kachetii,  
przejazd malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną do stóp Króla Kazbeka,  

wjazd na Gergeti,  
trekking w magicznej Dolinie Truso,  
off – road na sawannę Vashlovani 

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni  
– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa 

 
 
 
 
mapka poglądowa 

 
 

 



 
 
 

06.10 – 13.10.2021 W GŁĄB DUSZY. AKT I – ZNIEWOLENI KOLORAMI ZACHODU! 
8 dni / 770$ 

Kutaisi, Kaniony i Wodospady, Swanetia z Mestią i Ushguli wieżami spowita, oraz Batumi na deser! 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów (pełnych),  

5 z 7 śniadań,  
5 z 7 kolacji  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Kutaisi i jedna w miejscu wyjątkowo czarującym w Batumi),  
powitalny lunch na lotnisku,  

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  
wyjazd do Jaskini Prometeusza, wstęp własny 

Kanion Martvili od strony tajemnej,  
OFF-road do Ushguli,  

trekking pod lodowiec Chalaadi-dla chętnych,  
zapora Inguri,  

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 

– tu Warszawa-Kutaisi-Warszawa 
 
 

 
 

mapka poglądowa 

 
 

 
 



 
 
 

15.10 – 23.10.2021 W GŁĄB DUSZY. AKT II – ZNIEWOLENI KOLORAMI WSCHODU! 
7 dni / 750$ 

Tbilisi, Mccheta, Kazbegi, Dolina Truso, Stepy Pustynne Dawid Garedża, Upojna Kachetia! 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów  

(w tym 1 transferowy; zaś po przylocie transferujemy się od razu Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi! Nie 
tracimy czasu! Kaukaz czeka! ☺),  

7 z 7  śniadań,  
6 z 7 kolacji  

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z show narodowym!),   
zwiedzanie Starego Miasta, 

wjazd kolejką linową, 
 degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi,  

powitalny lunch na lotnisku,  
przejazd malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną do stóp Króla Kazbeka,  

trekking w magicznej Dolinie Truso,  
wjazd na Gergeti,  

winnice Kachetii wraz z degustacją,  
koncert regionalnego zespołu folk do jednej z kolacji w Kachetii, 

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa 

 
 
 

mapka poglądowa 

 

 
 



 
 
 

5.11 – 13.11.2021   W GŁĄB DUSZY. AKT III – OD KAZBEGI PO SAWANNĘ! 

7 dni / 780$ 

Tbilisi, Kazbegi z Gergeti, Wąwóz Darialski, Dolina Truso, Sawanna Vaszlowani, Dawid Garedża,  
Kachetia czyli ogólnie Bajka! 

 
 

W cenie Kochani oferuję: 
7 noclegów  

(w tym 1 transferowy; zaś po przylocie transferujemy się od razu Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi!  
Nie tracimy czasu! Kaukaz czeka! ☺),  

7 z 7 śniadań,  
6 z 7 kolacji, 

(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi z show narodowym), 
Tbilisi by Night,  

przejazd malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną do stóp Króla Kazbeka,  
trekking w magicznej Dolinie Truso,  

wjazd na Gergeti,  
OFF-road w Parku Narodowym Vashlovani wraz przepustką-granica Azerbejdżanu ;-)  

(być może z noclegiem na sawannie ;-), 
 winnice Kachetii wraz z degustacją,  

lunch powitalny na lotnisku, wyjazd na stepy pustynne i zwiedzanie monastyrów Dawid Garedża,  
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji,  

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami,  
oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni  

– tu Warszawa-Tbilisi-Warszawa 
 
 

 
 
mapka poglądowa 

 
 

 



 
 
 

oraz… 
od 14.11.2021 i do kiedy, i jak tylko chcecie!  

Na Okrągło. Bo TA sztuka ma AKTÓW WIELE! ;-) 
Wszystko Kochani w naszych rękach, sercach i głowach! ☺ 

 

 
DO ZAKOCHANIA W GRUZJI !!! 

 
Asha ;-) 

 
 

 
 
 
 

Daj się porwać w Podróż Życia!  
 

www.gruzjamojamilosc.pl 
 

http://www.gruzjamojamilosc.pl/

