
 

KALENDARZ WYPRAW  2022 
 

W każdej wyprawie uczestniczę osobiście! 
Tylko nagły wypadek losowy może spowodować moją absencję. 

Wówczas jednak zostawię Was w najlepszych gruzińskich rękach! 

 
05.03-12.03.2022 

1. DZIEŃ KOBIET - KRÓLOWE KOCHAJĄ BALET(y) 
8 dni / 700$ 

Kachetia z Miastem Miłości i Morzem Wina! Sawanna Vashlovani 4x4 i konno(priv), 
Tbilisi by Night i by Dzień! ;-), oraz Miasto Skalne Vardzia i Twierdza Rabati! 

 
W cenie Kochani oferuję: 

*7 noclegów (w tym jeden transferowy po przylocie), 
*7 z 7 obfitych śniadań, 

*7 z 8 wypasionych kolacji, w tym: 
- jedna kolacja w noc przylotu, na powitanie na lotnisku ;-) 
-jedna wyjątkowa! na 8 Marca w restauracji w Sighnaghi 

-jedna przeurocza w Tbilisi, 
-cztery domowe nie do przejedzenia! 

*wino rozlewane/czacza no limit do każdej kolacji programowej, 
*off-road na Sawannę Vashlovani 

*konie dla chętnych w Vashlovani (koszt własny) 
(konie możliwe i dla nowicjuszy – stęp, kłus, i dla zaawansowanych – galop i cwał!) 

*wine tur po winnicach Kacheti (wstęp własny) 
*Tbilisi by Night, a w dzień Nietuzinkowo! 

*wizyta w Carskich łaźniach Siarkowych (wstęp własny) 
*wyjazd do Miasta Skalnego Wardzia i Twierdzy Rabati (wstęp własny) 

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

– tu Gdańsk-Kutaisi-Gdańsk 
 

mapka poglądowa 

 



 

 
 

26.04-03.05.2022 
2. MAJÓWKA -  KRÓL KAZBEK VS. SAWANNA 

8 dni / 950$ 

Tbilisi, Mccheta, Kazbegi, Gergeti, Stepy pustynne Udabno i monastery Dawid Garedża, 
Sawanna Vashlovani 4x4, Kachetia winem i sercem płynąca! 

 
W cenie Kochani oferuję: 

7 z 7 noclegów (wszystkie pełne), 
7 z 7 śniadań, 

7 z 8 obiadokolacji - czasem obiadów, czasem kolacji ;-) 
(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi, ufam że z show narodowym; jedna, spektakularna wręcz, bo 

w plenerze, na Sawannie, oraz jedna w formie warsztatów – na pożegnanie!; pozostałe trzy domowe mega!), 
wino rozlewane no limit do każdgo programowego posiłku, 

powitanie suto zakrapiane winem ;-) 
zwiedzanie Starego Miasta Tbilisi z rzeki – czyli rejs widokowy po Mtkvari! 

wstęp i kąpiel w Carskich Łaźni Siarkowych (1h - łaźnia koedukacyjna, gwiazdek 5/5 ! 
pierwsza stolica Gruzji  - Mccheta, 

koncert uroczego kachetyńskiego zespołu folk do kolacji w Sighnaghi, 
wizyta w klimatycznej winiarni w Tbilisi, wraz z degustacją wyselekcjonowanych win – mega! 

przejazd cudną Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi (Stepancminda), 
Gergeti, dla chętnych trekking, dla opornych wjazd i wino z widokiem ;-) 

wyjazd na stepy pustynne Udabno i zwiedzanie monastyrów David Garedża, 
OFF-road czyli sawanna w Vashlovani 4x4, wraz z ewentualną przepustką-granica Azerbejdżanu ;-), 

wine tur po winnicach Kachetii z degustacją i zwiedzaniem wybranych, w tym przemysłowej i domowej 
(w winnicy domowej lekka przekąska i nietuzinkowe trunki no limit! ;-), 

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami, 
oraz transfery z miejsca zbiórki i na miejsce pożegnania 
Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 

(tu samodzielny, acz ekonomiczny i komfortowy! transfer Kutaisi-Tbilisi-Kutaisi - www.georgianbus.com) 

 
 

mapka poglądowa 

 
 
 



 
 
 

11.06-18.06.2022 
3. BOŻE CIAŁO-KRÓLOWA USZBA VS. MORZE 

8 dni / 930$ 

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

 
W cenie Kochani oferuję: 

7 noclegów (w tym 1 transferowy), 
7 z 7 śniadań, 

5 z 8 obiadokolacji -czasem obiado, czasem kolacji☺ 
(w tym dwie w Batumi-jedna absolutnie wyjątkowa!, dwie domowe, oraz jedna piknikowa po przylocie), 

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji, 
powitalne wino na lotnisku, 

OFF-road do Ushguli – wioska utkana z wież, skansen - 2200m n.p.m (UNESCO) 
OFF-road na Tetnuldi – stacja narciarska - 3400m n.p.m 

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

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

Batumi i Kutaisi swobodnie na wskroś! 
Park Dendrologiczny / k.Kobuleti – fantastic! 

Park Muzyczny / k.Kobuleti 
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami, 

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 

 
 

mapka poglądowa 

 
 

 

 



 
 

02.07-12.07.2022 
4. KRÓL KAZBEK VS. DACH ŚWIATA 

11 dni / 1000$ 

Gruzińska Droga Wojenna z Kazbegi i Królem Kaukazu, Tuszetia czyli Dach Świata, 
OFF-roady, wieże, konie przecudne na życzenie, 

Dolina Alazani z Ukochaną Kachetią, Tbilisi na spokojnie 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
10 noclegów (w tym 1 transferowy) 

10 z 10 śniadań 
8 z 11 kolacji, 

(w tym jedna uroczysta w Tbilisi, jedna w plenerze w Tuszeti, pięć rozmaitych domowych, oraz jedna w 
formie powitania po dotarciu do Tbilisi), 

Powitalny winny poczęstunek ;-) 
Off-road Omalo Road do serca Tuszeti, 

Off-road do Shenako i Diklo na granicy z Dagestanem, 
Off-road do Dartlo (wioska z łupków UNESCO) 

możliwość jazdy konnej (priv) 
Miasto Miłości winem ociekające, 

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

zwiedzanie Tbilisi w formie wolnej ;-) 
rejs po rzece Mtkvari – zwiedzanie Tbilisi niekonwencjonalnie! 

wstęp i kąpiel w Carskich łaźniach Siarkowych – 1h, łaźnia koedukacyjna ;-) 
wino rozlewane no limit do każdej kolacji programowej, 

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

Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 
(tu samodzielny, acz ekonomiczny i komfortowy! transfer Kutaisi-Tbilisi-Kutaisi - www.georgianbus.com) 

 
 

mapka poglądowa 

 
 



 
 
 

16.07-23.07.2022 
5. KRÓLOWA USZBA VS. MORZE II 

8 dni / 930$ 

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

 
W cenie Kochani oferuję: 

7 noclegów (w tym 1 transferowy), 
7 z 7 śniadań, 

5 z 8 obiadokolacji (czasem obiado, czasem kolacji☺ 
(w tym dwie w Batumi-jedna absolutnie wyjątkowa!, dwie domowe, oraz jedna piknikowa po przylocie), 

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji, 
powitalne wino na lotnisku, 

OFF-road do Ushguli – wioska utkana z wież, skansen - 2200m n.p.m (UNESCO) 
OFF-road na Tetnuldi – stacja narciarska - 3400m n.p.m 

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

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

Batumi i Kutaisi swobodnie na wskroś! 
Park Dendrologiczny / k.Kobuleti – fantastic! 

Park Muzyczny / k.Kobuleti 
wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami, 

oraz transfery lotniskowe pod lot przewodni 
Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 

 
 

mapka poglądowa

 

 
 
 



 
 

30.07-09.08.2022 
6. KRÓLOWA USZBA VS. DACH ŚWIATA 

11 dni / 1050$ 

Swanetia z majestatyczną Uszbą i wieżami, Tuszetia czyli Dach Świata, 
OFF-roady, konie przecudne na życzenie, 

Dolina Alazani z Ukochaną Kachetią, Tbilisi na spokojnie, (możliwy rafting priv na rz.Rioni) 
 
 

W cenie Kochani oferuję: 
10 noclegów (w tym 1 transferowy) 

10 z 10 śniadań 
7 z 11 kolacji, 

(w tym jedna uroczysta w restauracji Tbilisi, pięć rozmaitych domowych, oraz jedna w formie powitania po 
dotarciu do Tbilisi), 

Poczęstunek winny, powitalny, 
Wstęp i zwiedzanie Jaskini Prometeusza, 

Kaniony Martvili dla wtajemniczonych, 
Kutaisi wieczorne jak kto lubi, 

Off-rod do Ushguli – wioska wież, skansen UNESCO, 2200m n.p.m 
Off-road na Tetnuldi – stacja narciarska, 3400m n.p.m 

Mestia free, spacery po uroczym miasteczku 
Off-road Omalo Road do serca Tuszeti, 

Off-road do Dartlo (wioska z łupków UNESCO) 
możliwość jazdy konnej (priv) 

Miasto Miłości winem ociekające, 
Winnice Kacheti (przemysłowa i domowa) – degustacja priv 

Degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi, 
Zwiedzanie Tbilisi w formie wolnej ;-) 

wstęp i kąpiel w Carskich łaźniach Siarkowych – 1h, łaźnia koedukacyjna ;-) 
wino rozlewane no limit do każdej kolacji programowej, 

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

Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 

 
mapka poglądowa 

 
 



 
 

13.08-23.08.2022 
7. KRÓLOWA USZBA KOCHA WINOGRONA 

11 dni / 1080$ 

Imeretia z Kanionami i Jaskinią, Swanetia z Mestią i Ushguli, Magiczne Tbilisi, 
Kachetia winem ociekająca, oraz oszałamiające swobodne Batumi! (możliwy rafting priv na rz.Rioni) 

 
W cenie Kochani oferuję: 

10 10 noclegów (w tym 1 transferowy), 
7 z 7 śniadań, 

6 z 11 obiadokolacji (czasem obiado, czasem kolacji☺ 
(w tym jedna absolutnie wyjątkowa w Batumi!, jedna w restauracji w Tbilisi, trzy domowe, oraz jedna 

piknikowa po przylocie), 
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji, 

powitalne wino na lotnisku, 
OFF-road do Ushguli – wioska utkana z wież, skansen - 2200m n.p.m (UNESCO) 

OFF-road na Tetnuldi – stacja narciarska - 3400m n.p.m 
Kanion Martvili dla wtajemniczonych, 

wodospady po drodze i zapora łukowa Inguri, 
wyjazd i wstęp do Jaskini Prometeusza 

trekking pod wodospad Chalaadi-dla chętnych rzecz jasna!, 
wizyta i kąpiel w Carski Łaźniach Siarkowych w Tbilisi -1h, łaźnia koedukacyjna 

degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi 
Miasto Miłości, Kachetia 

Wyjazd na stepy pustynne Udabno i do monasterów David Garedża, 
Batumi i Kutaisi swobodnie na wskroś! 

Park Dendrologiczny / k.Kobuleti – fantastic! 
Park Muzyczny / k.Kobuleti 

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

Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 

 
mapka poglądowa 

 
 

 



 
 
 

30.08-06.09.2022 
8. KRÓL KAZBEK KOCHA WINO 

8 dni / 890$ 

Tbilisi, Mccheta, Kazbegi, Gveleti, Gergeti, 
Stepy pustynne Udabno i monastery Dawid Garedża, Kachetia winem i sercem płynąca! 

 
W cenie Kochani oferuję: 

7 z 7 noclegów (wszystkie pełne), 
7 z 7 śniadań, 

5 z 8 obiadokolacji - czasem obiadów, czasem kolacji ;-) 
(w tym jedna uroczysta w restauracji w Tbilisi, ufam że z show narodowym; trzy domowe mega! 

I jedna po przyjeżdzie), 
wino rozlewane no limit do każdego programowego posiłku, 

powitanie suto zakrapiane winem ;-) 
zwiedzanie Starego Miasta Tbilisi z rzeki – czyli rejs widokowy po Mtkvari! 

wstęp i kąpiel w Carskich Łaźni Siarkowych (1h - łaźnia koedukacyjna, gwiazdek 5/5 ! 
pierwsza stolica Gruzji  - Mccheta, 

koncert uroczego kachetyńskiego zespołu folk do kolacji w Sighnaghi, 
wizyta w klimatycznej winiarni w Tbilisi, wraz z degustacją wyselekcjonowanych win – mega! 

przejazd cudną Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi (Stepancminda), 
Gergeti, dla chętnych trekking, dla opornych wjazd i wino z widokiem ;-) 

wyjazd i trekking (lekki!) do Wodospadu Gveleti 
wyjazd na stepy pustynne Udabno i zwiedzanie monastyrów David Garedża, 

wszystkie planowe wymienione przejazdy po kraju ośmioosobowymi Van-ami, 
oraz transfery z miejsca zbiórki i na miejsce pożegnania 
Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 

(tu samodzielny, acz ekonomiczny i komfortowy! transfer Kutaisi-Tbilisi-Kutaisi - www.georgianbus.com) 
 

 
mapka poglądowa 

 
 

 

 



 
 

10.09-20.09.2022 
9. KRÓLOWA USZBA KOCHA WINOGRONA II 

11 dni / 1080$ 

Imeretia z Kanionami i Jaskinią, Swanetia z Mestią i Ushguli, Magiczne Tbilisi, 
Kachetia winem ociekająca, oraz oszałamiające swobodne Batumi! (możliwy rafting priv na rz.Rioni) 

 
W cenie Kochani oferuję: 

10 10 noclegów (w tym 1 transferowy), 
7 z 7 śniadań, 

6 z 11 obiadokolacji (czasem obiado, czasem kolacji☺ 
(w tym jedna absolutnie wyjątkowa w Batumi!, jedna w restauracji w Tbilisi, trzy domowe, oraz jedna 

piknikowa po przylocie), 
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji, 

powitalne wino na lotnisku, 
OFF-road do Ushguli – wioska utkana z wież, skansen - 2200m n.p.m (UNESCO) 

OFF-road na Tetnuldi – stacja narciarska - 3400m n.p.m 
Kanion Martvili dla wtajemniczonych, 

wodospady po drodze i zapora łukowa Inguri, 
wyjazd i wstęp do Jaskini Prometeusza 

trekking pod wodospad Chalaadi-dla chętnych rzecz jasna!, 
wizyta i kąpiel w Carski Łaźniach Siarkowych w Tbilisi -1h, łaźnia koedukacyjna 

degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi 
Miasto Miłości, Kachetia 

Wyjazd na stepy pustynne Udabno i do monasterów David Garedża, 
Batumi i Kutaisi swobodnie na wskroś! 

Park Dendrologiczny / k.Kobuleti – fantastic! 
Park Muzyczny / k.Kobuleti 

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

Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 

 
mapka poglądowa 

 
 

 



 
 
 

08.10-15.10.2022 
11. KRÓL KAZBEK VS. SAWANNA 

8 dni / 950$ 

Gruzińska Droga Wojenna z Kazbegi, Gergeti, Dolina Truso, Magiczne Tbilisi, Mccheta, 
Kachetia winem ociekająca, oraz oszałamiające Vashlovni 4x4! 

 
W cenie Kochani oferuję: 

7 z 7 noclegów (w tym 1 transferowy), 
7 z 7 śniadań, 

7 z 8 obiadokolacji (czasem obiado, czasem kolacji☺ 
(w tym jedna wyjątkowa w restauracji w Tbilisi, jedna w plenerze podczas off-roadu w Vashlovani, 

cztery domowe, oraz jedna piknikowa po przybyciu), 
wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji, 

powitalne wino na lotnisku, 
OFF-road na sawannie Vashlovani, 

wizyta i kąpiel w Carski Łaźniach Siarkowych w Tbilisi -1h, łaźnia koedukacyjna 
degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi 

rejs po rzece Mtkvari w Tbilisi – takie zwiedzanie cudne☺ 
Miasto Miłości, Kachetia 

Wine tur po winnicach Kacheti 
Magiczny koncert fok do kolacji w Sighnaghi, 

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

Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 
(tu samodzielny, acz ekonomiczny i komfortowy! transfer Kutaisi-Tbilisi-Kutaisi - www.georgianbus.com) 

 

 
mapka poglądowa 

 

 
 
 
 

http://www.georgianbus.com/


 
 
 
 

18.10-25.10.2022 
12. KRÓLOWA USZBA VS. MIASTO SKALNE 

8 dni / 930$ 

Imeretia z Kanionami i Jaskinią, Swanetia z Mestią i Ushguli, Magiczne Tbilisi, 
Mccheta, oraz niesamowite miasto skalne Vardzia, 

 
W cenie Kochani oferuję: 

7 z 7 noclegów (w tym 1 transferowy), 
7 z 7 śniadań, 

5 z 7 obiadokolacji (czasem obiado, czasem kolacji☺ 
(w tym jedna w restauracji w Tbilisi, trzy domowe, oraz jedna piknikowa po przylocie), 

wino rozlewane no limit do każdej programowej kolacji, 
powitalne wino na lotnisku, 

OFF-road do Ushguli – wioska utkana z wież, skansen - 2200m n.p.m (UNESCO) 
OFF-road na Tetnuldi – stacja narciarska - 3400m n.p.m 

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

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

wizyta i kąpiel w Carski Łaźniach Siarkowych w Tbilisi -1h, łaźnia koedukacyjna 
degustacja wyselekcjonowanych win w winiarni w Tbilisi 

Miasto Skalne Vardzia – wstęp i zwiedzanie 
Twierdza Rabati (wstęp własny) 

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

Loty proponowane: Wizz Air Polska-Kutaisi-Polska 
 

 
mapka poglądowa 

 
 

 
 



 

 

ZAŁOŻONE PLANY DNIOWE 
 

1. 
05.03-12.03.2022 DZIEŃ KOBIET – KRÓLOWE KOCHAJĄ BALET(y) 

kol powit 5 przylot do Kutaisi, transfer do hotelu  

 5/6 noc Kutaisi  
kol salo 6 Vardzia, Rabati priv 

 6/7 noc Rabati  
kol tbilisi 7 przejazd do Tbilisi, łaźnie siarkowe priv 

 7/8 noc Tbilisi  
kol nikala 8 Wine tur po Kacheti, priv  

 8/9 noc Sighnagi  
kol vashl 9 Vashlovani 4x4  

 9/10 noc Vashlovani  
kol vashl 10 konie priv, chill  

 10/11 noc Vashlovani  
kol manan 11 przejazd do Sighnaghi  

 11/12 noc Sighnagi  

kolacja priv 12 
powrót do Kutaisi; wylot 
   

2. 
26.04-03.05.2022  MAJÓWKA-KRÓL KAZBEK VS. SAWANNA 

kol powit 26 przylot do Kutaisi, transfer priv Georgian Bus (www.georgianbus.com) - bilet 20lari  

 26/27 noc transferowa, spotkanie w Tbilisi na przystanku Georgian Bus i transf.do hotelu w Tbilisi 

kol rest 27 Tbilisi na dojście do siebie, zwiedzanie inaczej!, czas wolny, kolacja w rest   

 27/28 noc Tbilisi hotel       

kol maia 28 przejazd Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi; po drodze Mccheta i wszystko co się da :-) 

 28/29 noc Kazbegi - dom gruziński      

kol  mana 29 przejazd do Sighnaghi, po drodze stepy Udabno i monastyry Dawid Garedża  

 29/30 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol manan 30 Sighnaghi, czyli Miasto Miłości na odpoczynek! Do kolacji koncert folk!   

 30/1 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol Vashl 1 Vashlovani 4x4 - off road na Sawannę!      

 1/2 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol zair 2 przejazd doTbilisi - stolica jest nasza! Łaźnie siarkowe!    

 2/3 noc Tbilisi       

Kol priv 3 pożegnanie, priv transfer Georgian Bus do Kutaisi lotnisko - bilet 20lari   

 
3. 

11.06-18.06.02  BOŻE CIAŁO-KRÓLOWA USZBA VS. MORZE 
Kol powit 11 przylot do Kutaisi, spotkanie na lotnisku, transfer do hotelu w Kutaisi 

 11/12 noc Kutaisi hotel      

kol nana 12 przejzd do Mesti; Jaskinia Prometeusza    

 12/13 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 13 Ushguli - wioska wież na 2200m i Tetnuldi Ski resort na 3400m - off road 4x4! 

 13/14 noc Mestia hostel domowy     

kol nana 14 Mestia dzień wolny; dla chętnych trekking pod lodowiec Chalaadi; dowóz priv 

 14/15 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 15 powrót do Kutaisi; Kaniony Martvili, miasto    

 15/16 noc Kutaisi hotel      

kol rest. 16 przejazd do Batumi; Park Dendrologiczny lub Park Muzyczny  

 16/17 noc Batumi hotel      



kol secret 17 Batumi dzień wolny     

 17/18 noc Batumi hotel      

kol priv 18 powrót do Kutaisi; Jeden z pozostałych dwóch parków; wyloty  

 
 

4. 
02.07-12.07.2022  KRÓL KAZBEK VS. DACH ŚWIATA 

kol powit 2 przylot do Kutaisi, transfer priv Georgian Bus (www.georgianbus.com) - bilet 20lari  

 2/3 noc transferowa, spotkanie w Tbilisi na przystanku Georgian Bus i transf.do hotelu w Tbilisi 

kol rest 3 Tbilisi na dojście do siebie, zwiedzanie inaczej!, czas wolny, kolacja w rest  

 3/4 noc Tbilisi hotel       

kol ana 4 przejazd do Omalo; off road Omalo Road do serca Tuszeti!    

 4/5 noc hostel Omalo       

kol plener 5 dzień Tuszetia Diklo 4x4      

 5/6 noc hostel Omalo       

kol ana 6 dzień Tuszetia Dartlo 4x4      

 6/7 noc hostel Omalo       

kol manan 7 powrót na "niziny" do Kacheti; Stepy Udabno i Monastyry Dawid Garedża  

 7/8 noc Sighnaghi hostel domowy      

kol  priv 8 Sighnaghi dzień wolny na odpoczynek!     

 8/9 noc Sighnaghi hostel domowy      

kol maia 9 przejazd do Kazbegi - wracamy na Kaukaz!     

 9/10 noc Kazbegi dom gruziński      

kol priv 10 Gergeti, Gveleti - trekkingi dla chętnych     

 10/11 noc Kazbegi dom gruziński      

kol zair 11 powrót do Tbilisi - bo zawsze za mało! Czas wolny! Łaźnie siarkowe!   

 11/12 noc Tbilisi hotel       

kol priv 12 pożegnanie, priv transfer Georgian Bus do Kutaisi lotnisko - bilet 20lari   

 
5. 

16.07-23.07  KRÓLOWA USZBA VS. MORZE II 
kol powit 16 przylot do Kutaisi, spotkanie na lotnisku, transfer do hotelu w Kutaisi 

 16/17 noc Kutaisi hotel      

kolacja nana 17 przejzd do Mesti; Jaskinia Prometeusza    

 17/18 noc Mestia hostel domowy     

kolacja priv 18 Ushguli - wioska wież na 2200m i Tetnuldi Ski resort na 3400m - off road 4x4! 

 18/19 noc Mestia hostel domowy     

kolacja nana 19 Mestia dzień wolny; dla chętnych trekking pod lodowiec Chalaadi; dowóz priv 

 19/20 noc Mestia hostel domowy     

kolacja priv 20 powrót do Kutaisi; Kaniony Martvili, miasto    

 20/21 noc Kutaisi hotel      

kolacja rest. 21 przejazd do Batumi; Park Dendrologiczny lub Park Muzyczny  

 21/22 noc Batumi hotel      

kolacja secret 22 Batumi dzień wolny     

 22/23 noc Batumi hotel      

kolacja priv 23 powrót do Kutaisi; Jeden z pozostałych dwóch parków; wyloty  

 
6. 

30.07-09.08.202  KRÓLOWA USZBA VS. DACH ŚWIATA 
kol powit 30 przylot do Kutaisi, powitanie, transfer do hotelu w Kutaisi  

 30/31 noc Kutaisi hotel     

kol nana 31 przejazd do Mesti;Jaskinia Prometeusza     

 31/1 noc Mestia hostel domowy     

kol nana 1 Usghuli/Tetnuldi 4x4     

 1/2 noc Mestia hostel domowy     



kol priv 2 powrót do Kutaisi, Kaniony Martvili, miasto, zabytki,    

 2/3 noc Kutaisi hotel     

kol rest 3 przejazd doTbilisi; Mccheta, restauracja    

 3/4 noc Tbilisi hotel     

kol priv 4 odpoczywamy w Tbilisi - bo zawsze za mało! Czas wolny! Łaźnie siarkowe! 

 4/5 noc Tbilisi hotel     

kol ana 5 przejazd do Omalo; Omalo Road do serca Tuszeti!   

, 5/6 noc hostel Omalo     

kol ana 6 dzień Tuszetia, Dartlo 4x4     

 6/7 noc hostel Omalo     

kol priv 7 dzień Tuszetia+zjazd na "niziny", ewent. 4x4 Diklo priv   

 7/8 noc Sighnaghi hostel domowy    

kol manan 8 Sighnaghi dzień wolny na odpoczynek!    

 8/9 noc Sighnaghi hostel domowy    

kol priv 9 powrót do Kutaisi, winnice priv wyloty    

 
7. 

13.08-23.08.2022  KRÓLOWA USZBA KOCHA WINOGRONA 
kol powit 13 przylot do Kutaisi, powitanie, transfer do hotelu w Kutaisi   

 13/14 noc Kutaisi hotel      

kol nana 14 przejazd doMesti;Jaskinia Prometeusza     

 14/15 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 15 Usghuli/Tetnuldi 4x4      

 15/16 noc Mestia hostel domowy     

kol nana 16 Mestia free, Lodowiec Chalaadi     

 16/17 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 17 powrót do Kutaisi, Kaniony Martvili lub Rafting priv!   

 17/18 noc Kutaisi hotel      

kol rest 18 przejazd doTbilisi; Mccheta, restauracja    

 18/19 noc Tbilisi hotel      

kol priv 19 odpoczywamy w Tbilisi - bo zawsze za mało! Czas wolny! Łaźnie siarkowe! 

 19/20 noc Tbilisi hotel      

kol manan 20 przejazd do Sighnaghi, Dawid Garedża     

 20/21 noc Sighnaghi hostel domowy     

kol priv 21 przejazd do Batumi      

 21/22 noc Batumi      

kol sekret 22 Batumi free      

 22/23 noc Batumi      

kol priv 23 powrót do Kutaisi, Park Muzyczny lub Dendrologiczny, wylot   

 
8. 

30.08-06.09.2022  KRÓL KAZBEK KOCHA WINO 
kol powit 30 przylot do Kutaisi, transfer priv Georgian Bus (www.georgianbus.com) - bilet 20lari 

 30/31 noc transferowa, spotkanie w Tbilisi na przystanku Georgian Bus i transf.do hotelu w Tbilisi 

kol rest 31 START -Tbilisi na dojście do siebie, zwiedzanie inaczej!, czas wolny, kolacja w rest  

 31/1 noc Tbilisi hotel       

kol maia 1 przejazd Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi; po drodze Mccheta i wszystko co się da :-) 

 1/2 noc Kazbegi - dom gruziński      

kol maia 2 Gergeti, Gveleti - trekkingi dla chętnych, dla opornych wjazd i wino z widokiem :-)  

 2/3 noc Kazbegi - dom gruziński      

kol  priv 3 przejazd do Sighnaghi, po drodze stepy Udabno i monastyry Dawid Garedża  

 3/4 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol manan 4 Sighnaghi, czyli Miasto Miłości na odpoczynek! Do kolacji koncert folk!  

 4/5 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol priv 5 powrót do Tbilisi, czas wolny, łaźnie siarkowe     

 5/6 noc Tbilisi hotel       



kol priv 6 pożegnanie, transfer priv do Kutaisi, Georgian Bus - 20lari   

 
9. 

10.09-20.09.2022  KRÓLOWA USZBA KOCHA WINOGRONA II 
kol powit 10 przylot do Kutaisi, powitanie, transfer do hotelu w Kutaisi  

 10/11 noc Kutaisi hotel     

kol nana 11 przejazd doMesti;Jaskinia Prometeusza     

 11/12 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 12 Usghuli/Tetnuldi 4x4     

 12/13 noc Mestia hostel domowy     

kol nana 13 Mestia free, Lodowiec Chalaadi    

 13/14 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 14 powrót do Kutaisi, Kaniony Martvili lub Rafting priv!   

 14/15 noc Kutaisi hotel     

kol rest 15 przejazd doTbilisi; Mccheta, restauracja    

 15/16 noc Tbilisi hotel     

kol priv 16 odpoczywamy w Tbilisi - bo zawsze za mało! Czas wolny! Łaźnie siarkowe! 

 16/17 noc Tbilisi hotel     

kol manan 17 przejazd do Sighnaghi- wine tur    

 17/18 noc Sighnaghi hostel domowy    

kol priv 18 przejazd do Batumi     

 18/19 noc Batumi     

kol sekret 19 Batumi free     

 19/20 noc Batumi     

kol priv 20 powrót do Kutaisi, Park Muzyczny lub Dendrologiczny, wylot  

 
10. 

24.09-04.10.2022  KRÓLOWA USZBA VS. SAWANNA 
kol piknik 24 przylot do Kutaisi, powitanie, transfer do hotelu w Kutaisi   

 24/25 noc Kutaisi hotel      

kol nana 25 przejazd doMesti;Jaskinia Prometeusza      

 25/26 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 26 Usghuli/Tetnuldi 4x4      

 26/27 noc Mestia hostel domowy     

kol nana 27 Mestia free, Lodowiec Chalaadi dla chętnych     

 27/28 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 28 powrót do Kutaisi, Kaniony Martvili lub Rafting priv!   

 28/29 noc Kutaisi hotel      

kol rest 29 przejazd doTbilisi; Mccheta, restauracja     

 29/30 noc Tbilisi hotel      

kol priv 30 odpoczywamy w Tbilisi - bo zawsze za mało! Czas wolny! Łaźnie siarkowe! 

 30/1 noc Tbilisi hotel      

kol manan 1 przejazd do Sighnaghi- wine tur     

 1/2 noc Sighnaghi hostel domowy     

kol priv 2 Sighnaghi dzień na odpoczynek,priv     

 2/3 noc Sighnaghi hostel domowy     

kol Vashl 3 Vashlovani 4x4      

 3/4 noc Sighnaghi hostel domowy     

kol priv 4 powrót do Kutaisi, Jvari      

11. 
08.10-15.10.2022  KRÓL KAZBEK VS. SAWANNA 

kol powit 8 przylot do Kutaisi, transfer priv Georgian Bus (www.georgianbus.com) - bilet 20lari  

 8/9 noc transferowa, spotkanie w Tbilisi na przystanku Georgian Bus i transf.do hotelu w Tbilisi 

kol rest 9 START -Tbilisi na dojście do siebie, zwiedzanie inaczej!, czas wolny, kolacja w rest  

 9/10 noc Tbilisi hotel       



kol maia 10 przejazd Gruzińską Drogą Wojenną do Kazbegi; po drodze Mccheta i wszystko co się da :-) 

 10/11 noc Kazbegi - dom gruziński      

kol maia 11 Gergeti, Gveleti - trekkingi dla chętnych, dla opornych wjazd i wino z widokiem :-)  

 11/12 noc Kazbegi - dom gruziński      

kol manan 12 przejazd do Sighnaghi,       

 12/13 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol manan 13 Sighnaghi, czyli Miasto Miłości na odpoczynek! Do kolacji koncert folk!  

 13/14 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol Vash 14 Vashlovani 4x4 - off road na Sawannę!     

 14/15 noc Sighnaghi - hostel domowy      

kol priv 15 FINISH -pożegnanie, priv transfer Georgian Bus do Kutaisi lotnisko - bilet 20lari  

 
12. 

18.10-25.10.2022  KRÓLOWA USZBA VS. MIASTO SKALNE 
kol piknik 18 przylot do Kutaisi, spotkanie na lotnisku, transfer do hotelu w Kutaisi  

 18/19 noc Kutaisi hotel      

kol nana 19 przejzd do Mesti; Jaskinia Prometeusza     

 19/20 noc Mestia hostel domowy     

kol nana 20 Ushguli - wioska wież na 2200m i Tetnuldi Ski resort na 3400m - off road 4x4! 

 20/21 noc Mestia hostel domowy     

kol priv 21 powrót do Kutaisi; Kaniony Martvili, miasto    

 21/22 noc Kutaisi hotel      

kol salo 22 przejazd do Achalciche, Vardzia     

 22/23 noc Rabati      

kol priv 23 przejazd do Tbilisi, łaźnie siarkowe     

 23/24 noc Tbilisi      

kol rest 24 Tbilisi niegdy dosc, dzień wolny     

 24/25 noc Tbilisi      

kol priv 25 powrót do Kutaisi, Mccheta, wylot     

 
 

KONIEC  
 
 


