
ŚLADAMI APOSTOŁÓW I PUSTELNIKÓW 

pielgrzymka do Gruzji – 9 dni pobytu na miejscu 

1.DZIEŃ. Sobota 

Warszawa, wylot z lotniska Okęcie. Przylot do Tbilisi. Transfer do miasteczka Telawi, zakwaterowanie  

w hotelu. Obiadokolacja, dla chętnych spacer po odnowionym centrum miasteczka, m.in. kilkusetletnimi 

kamieniczkami, 900-letnim platanowym drzewem i pomnikiem panującego w XVIII wieku króla 

Herakliusza. Nocleg w hotelu w Telawi. 

2.DZIEŃ niedziela 

Śniadanie w hotelu. Wyjazd po zabytkach i zakładach winiarskich Kachetii – wielkiej doliny, światowej 

kolebki winiarstwa. Tu około 8000 lat temu człowiek nauczył się wytwarzać wino. Zwiedzanie katedry 

Alawerdi związanej z grupą eremitów i misjonarzy z VI wieku, tzw. Ojców Syryjskich. Katedra, której 

dzisiejszy kształt nadano głównie w XI wieku, do niedawna była najwyższym kościołem w Gruzji. Przejazd 

do zamku Gremi, pozostałego po dawnej stolicy Kachetii oraz do monastyru Nekresi, którego historia sięga 

IV wieku. Zwiedzanie wykutego w skałach magazynu firmy Chareba, gdzie w podziemnych tunelach 

leżakują dziesiątki tysięcy butelek. Wizyta w dwóch wytwórniach, gdzie zapoznamy się z technologią 

wyrobu wina, połączone z degustacjami. Zwiedzanie Signagi - urokliwego miasteczka z XVIII wieku, 

nazywanego "miastem miłości" lub "gruzińską Toskanią". Spacer po murami obronnych i starym mieście. 

Powrót do Telawi, obiadokolacja w restauracji i nocleg w hotelu. 

3.DZIEŃ poniedziałek 

Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Dawid Garedża, wielkiego kompleksu monastycznego, częściowo wykutego 

w skałach. Założony został przez tzw. Ojców Syryjskich na początku VI wieku. Ich mistrz, św. Dawid 

Garedżeli, porównywany jest do św. Franciszka z Asyżu. Stworzony przez ich wspólnotę ośrodek był 

jednym z najważniejszych centrów gruzińskiego kościoła, wydając wielu świętych, kronikarzy i poetów, 

posiadał własną szkołę filozoficzną i malarską. Atrakcją samą w sobie są również zjawiskowe krajobrazy, 

|w których wykuto pieczary monastyru: stepy, półpustynie i przedziwnie pofałdowane pagórki, które 

przecina uskok tektoniczny. Po zwiedzaniu monastyrów przejazd do Tbilisi, kolacja w restauracji i nocleg. 

4.DZIEŃ wtorek 

Śniadanie w hotelu. Rano wizyta na tzw. Suchym Moście, największym pchlim targu Tbilisi i prospekcie 

Dawida Budowniczego. Czas na zakupy (przyprawy, lokalne słodycze, pamiątki). Wizyta w Muzeum 

Narodowym z imponującą kolekcją starożytnych skarbów. Spacer po starym mieście, m.in. przejazd kolejką 

linową na wzgórze zamkowe  Narikala, wizyta w meczecie i najstarszej cerkwi w Tbilisi - kościele 

Anczischati pochodzącym z VI wieku. Obiad w porze kolacji w restauracji z muzyką na żywo. Powrót na 

nocleg do hotelu w Tbilisi. [120km] 

5.DZIEŃ środa 

Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Mcchety – dawnej gruzińskiej stolicy, gdzie w IV wieku kraj przyjął chrzest. 

Zwiedzanie klasztoru Samtawro i katedry Sweticchoweli (XI. w), gdzie znajdują się nekropolie królów 

Gruzji i  relikwie z początków chrześcijaństwa. Przejazd na wzgórze Dżwari skąd rozciąga się widowiskowa 

panorama starej stolicy. Śniadanie w hotelu. Przejazd, do XVII wiecznego zamku Ananuri. Zwiedzanie 

zamku. Wyjazd na Kaukaz Wielki Gruzińską Drogą Wojenną. Krótka wyprawa 4x4 u podnóża śnieżnej 

góry Kazbek (5047m) do monastyru Cminda Sameba. Powrót na grzbiet Kaukazu Wielkiego, Wieczorem 

przyjazd do kurortu górskiego Gudauri, Obiadokolacja i nocleg w hotelu. [220km] 



 

6.DZIEŃ czwartek 

Śniadanie w hotelu. Powrót przez Kaukaz Wielki do centralnej Gruzji. Po drodze postoje przy źródłach 

mineralnych ("gruzińskie Pamukkale") i na platformie widokowej przy przełęczy Dżwari (2395m), skąd 

rozpościera się widowiskowa panorama Wielkiego Kaukazu. Przejazd do Gori - miejsca narodzin Stalina. 

Zwiedzanie muzeum poświęconego wielkiemu dyktatorowi oraz starożytnego skalnego miasta Upliscyche. 

Przejazd do słynnego uzdrowiska Borżomi. Krótki spacer po parku zdrojowym, degustacja leczniczej wody 

wprost ze źródła. Możliwość zakupu oryginalnych leczniczych przetworów z szyszek, słodyczy, etc. 

Transfer do miasteczka Achalcyche   Kolacja i nocleg w hotelu. [250km] 

 

7.DZIEŃ piątek 

 

Przejazd do skalistego kanionu rzeki Mtkwari. Zwiedzanie monumentalnych zabytków rozrzuconych  

w kanionie: turecko-gruzińskiego zamku Rabat, prehistorycznej twierdzy Saro sprzed 3500 lat oraz 

olbrzymiego skalnego miasta Wardzia z XIII wieku, w którym schronienie mogło znaleźć nawet 

kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Transfer do miasta Kutaisi, obiadokolacja, nocleg w hotelu. [300km] 

 

8.DZIEŃ sobota 

Śniadanie w hotelu. Przejazd w okolice Batumi. Zwiedzanie wielkiego Ogrodu Botanicznego. Pokaz 

akrobacji w miejscowym delfinarium. Spacer w centrum Batumi, m.in. po Placu Europy ze statuą Medei, 

dzielnicy futurystycznych wysokościowców, nadmorskiej promenadzie. Kolacja w restauracji przy 

nadmorskiej promenadzie. Nocleg w hotelu w Batumi. 

9. DZIEŃ niedziela 

Śniadanie w hotelu. Czas wolny w Batumi. Wyjazd w kierunku Kutaisi. Zwiedzanie efektownej jaskini 

Prometeusza oraz średniowiecznego klasztoru i uniwersytetu Gelati. Gelati, wpisane na listę UNESCO jest 

dziełem jednego z największych władców Gruzji – króla Dawida Budowniczego. Grób króla, który 

własnymi rękami pomagał  przy budowie klasztoru znajduje się w jednej z bram – ostatnią wolą władcy 

było, aby w geście pokory pozwolić odwiedzającym na deptanie miejsca swojego pochówku. Po zwiedzaniu 

przejazd do Kutaisi. Kolacja pożegnalna i nocleg w hotelu. 

10. DZIEŃ poniedziałek 

Transfer na lotnisko. Wylot o godz. 6 rano. na kierunek Kijów - Warszawa 

 

 

 

 


