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GRUZJA PIERWSZYCH CHRZEŚCIJAN    
 

Trasa wyjazdu: Mysłowice – Pyrzowice – Kutaisi – Tbilisi – Signagi – Bodbe – Tsinandali                                                        
– Mccheta – Gruzińska Droga Wojenna – Kazbegi–Stepancsminda – Gergeti – Upliscyche                                             

– Kutaisi – Batumi – Gonio – Sarpi – Kutaisi – Pyrzowice – Mysłowice 
 

Termin wyjazdu: 03.09 – 11.09.2019 („9” dni)  
                     

Cena: 3350 zł  
Dzień 

wyjazdu  
PROGRAM WYJAZDU 

1 dzień  
03.09.2019 

 

Spotkamy się o godzinie 12.00 (Ruda Śląska, ul. Podlas 36) i wyjeżdżamy do Mysłowic                     
na spotkanie z grupą oraz Mszę św. rozpoczynającą wyjazd. O 14.00 ruszamy w kierunku 
lotniska w Pyrzowicach. Po odprawie na lotnisku będzie czekał nas przelot do KUTAISI trwający 
około 3 h 15 min. Po przestawieniu zegarków ruszymy do hotelu, gdzie pojawimy się 
w godzinach nocnych, aby skorzystać z noclegu. 

2 dzień  
04.09.2019 

 

Po śniadaniu ruszymy do malowniczej stolicy Gruzji – TBILISI. Rzucimy okiem 
na najważniejsze zabytki miasta, takie jak m.in.: Aleja Szoty Rustavelego, Stare Miasto 
z Twierdzą Narikala, Katedra Sioni (z krzyżem świętej Nino, uznawanym za najcenniejszą 
relikwię Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego oraz czaszką św. Tomasza Apostoła), Most 
Pokoju (zwany przez mieszkańców Tbilisi – Mostem Podpaską). Później odwiedzimy wytwórnię 
słynnych na całym świecie koniaków – SARAJASHVILI (możliwość dokonania zakupów 
w sklepie firmowym). Następnie będziemy na kolacji, a właściwie uczcie w iście gruzińskim stylu 
– przy stole uginającym się od jedzenia, z winem wylewającym się z czar, a do tego 
z możliwością skosztowania mocnej „jak diabli” czaczy. Po wszystkim pojedziemy na nocleg.  

3 dzień  
05.09.2019 

 

Po śniadaniu wyruszymy na wycieczkę do jednego z najbardziej malowniczych miejsc 
– KACHETII – ojczyzny wina. Odwiedzimy SIGNAGI – jedno z najpiękniejszych miast w Gruzji, 
zwane „miastem zakochanych”, położone na wysokości około 790 m n.p.m i otoczone 
pozostałościami murów obronnych, z których rozciąga się przepiękny widok na dolinę ALAZANI 
(możliwość dokonania atrakcyjnych zakupów na charakterystycznych „halach” targowych). 
Dalej udamy się do BODBE – gruzińskiego prawosławnego kompleksu klasztornego św. Jerzego 
z IX w. (miejsce śmierci i pochówku najważniejszej świętej kraju – św. Nino) skąd ruszymy 
w drogę do TSINANDALI – miejscowości znanej z pałacu i historycznej winnicy. Następnie 
pojedziemy do gospodarstwa agroturystycznego, gdzie własnymi rękami upieczemy niezwykły 
gruziński chleb oraz zrobimy czurczhele, a także zobaczymy kvevri – glinianą kadź, w której robi 
się w tradycyjny sposób wino. A w międzyczasie, w ramach poznawania smaków Gruzji 
będziemy mieli szansę skorzystać z typowego, kacheckiego barbecue pieczonego na drewnie 
z krzaków winogron. Obiadem będziemy delektować się na łonie przyrody. Najedzeni, udamy się 
w drogę powrotną do Tbilisi. Tu zjemy kolację przy akompaniamencie genialnego zespołu 
muzycznego i po powrocie do hotelu oddamy się w objęcia Morfeusza. 

4 dzień  
06.09.2019 

 

Po śniadaniu i wykwaterowaniu wyruszymy do „GRUZIŃSKIEJ CZĘSTOCHOWY” – miejscowości 
MCCHETA – starożytnej stolicy i prawdopodobnie najstarszego miasta kraju. Zwiedzimy 
klasztor Jvari, jedno z najważniejszych miejsc kultu i panteonów narodowych w Gruzji 
oraz wpisaną na Listę UNESCO katedrę Sweti Cchoweli związaną z opowieścią o Szacie 
Chrystusa. Dalej będzie nas czekać długa droga w kierunku gruzińskiej dziczy – KAUKAZU. 
Moc wrażeń gwarantowana. Przemierzymy GRUZIŃSKĄ DROGĘ WOJENNĄ, docierając 
do KAZBEGI znanej obecnie jako STEPANCSMINDA. Żeby być bliżej szczytu Kazbek i odwiedzić 
monastyr, wjedziemy terenówkami na wysokość ponad 2200 m n.p.m. pod sam słynny kościół 
TSMINDA SAMEBA na wzgórzu GERGETI. Trzeba przyznać, że trasa będzie nieco … wyboista, 
ale warta pokonania. Potem przyjdzie czas na kolację i nocleg – tym razem w nieco spartańskich 
warunkach – wszak to prawdziwa „Dzika Przygoda” na Kaukazie. 

5 dzień  
07.09.2019 

 

Rano, w gwarnej atmosferze zjemy śniadanie, a wokół nas będzie rozpościerał się KAUKAZ 
i góra KAZBEK w śniegu. Widać ją doskonale, w końcu to 5-tysięcznik. Kto zechce ujrzeć 
Kazbek skąpany w romantycznej, różowej barwie, koniecznie będzie musiał zbudzić się na długo 
przed śniadaniem. Warto! Nieco później ruszymy krętą drogą w dół – do cywilizacji. Po drodze 
odwiedzimy jeszcze miasto UPLISCYCHE, z niezwykłymi formacjami skalnymi i magicznym 
wyjściem tunelem, aby po południu znaleźć się ponownie w KUTAISI. Tam zwiedzimy 
wspaniałą katedrę Bagrati wpisaną na Listę UNESCO. Później pojedziemy do uzdrowiska. 
A na koniec dnia zjemy obiadokolację i pójdziemy spać, aby odetchnąć od długich przejazdów. 



6 dzień  
08.09.2019 

 

Po śniadaniu ruszymy dalej w stronę Morza Czarnego. Po drodze rzucimy okiem na „herbaciane 
pola Batumi”, gdzie brawurowo wykonamy utwór Filipinek – „Batumi”. Zanim dojedziemy 
na miejsce zatrzymamy się w Ogrodzie Botanicznym, który stanowił dumę Socjalistycznej 
Gruzińskiej Republiki Radzieckiej. Dojechawszy do celu udamy się w najważniejsze miejsca 
BATUMI – na deptak, na plażę, na Piazzettę, na rondo imienia Lecha i Marii Kaczyńskich, 
a także na gruziński bazar, gdzie będziemy mogli kupić legendarną herbatę z „owych pól” 
oraz niezwykłą przyprawę rodem z Gruzji – „sól swanecką”. Dzień zakończymy kolacją nad 
morzem oraz noclegiem. 

7 dzień  
09.09.2019 

Dzień poświęcamy na błogi relaks w Batumi oraz krótką wycieczkę do twierdzy GONIO 
(według legendy znajduje się tu grób św. Macieja Apostoła) i na granicę turecką w SARPI. 
Na chętnych w Batumi będzie czekało delfinarium z niezwykłym pokazem (fakultatywnie). 
Wieczorem za to wszyscy razem zasiądziemy do kolacji. 

8 dzień  
10.09.2019 

 

Po śniadaniu będziemy mogli wykorzystać czas na wizytę na plaży, ostatnie spacery, zakupy 
i kolację. Po pożegnaniu z Morzem Czarnym ruszymy w stronę KUTAISI. Po odprawie                        
na lotnisku polecimy przez ok. 3 h 15 min. do Polski do Pyrzowic.  

9 dzień  
11.09.2019 

Przejedziemy z lotniska w Pyrzowicach do Mysłowic, a następnie do Rudy Śląskiej, gdzie będzie 
miało miejsce ostateczne rozwiązanie imprezy w godzinach nocnych.  

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności                                                                              
od warunków atmosferycznych lub innych czynników zewnętrznych niezależnych od organizatorów. 

 

Cena imprezy obejmuje:                                                                                                
- przelot  samolotami  na  trasie:  Polska – Gruzja – Polska – tanią linią lotniczą,  przelot w  klasie  ekonomicznej             
  z 2 bagażami podręcznymi o wymiarach: 55 x 40 x 23 cm oraz 40 x 30 x 20 cm 
- 6 noclegów w Gruzji - pokoje 2-osobowe w lokalnym standardzie *** 
- 1 nocleg w Kazbegi lub jego okolicach w lokalnych pensjonatach 
- 7 śniadań 
- 7 obiadokolacji z trunkami bezalkoholowymi i winem 
- 1 obiad w postaci barbecue na świeżym powietrzu 
- przejazdy na lotnisko na trasie: Mysłowice – Pyrzowice oraz Pyrzowice – Mysłowice  
- przejazdy  na  trasie  lotnisko – hotel – lotnisko  oraz   niezbędne   przejazdy   na   miejscu   różnymi  środkami  
   lokomocji 
- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika 
- niespodzianki i degustacje w czasie podróży 
- ubezpieczenie turystyczne (NNW i OKL)  
- składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
- podatek VAT (23%) 
 

Cena imprezy nie obejmuje:  
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (około 70 euro) 
- wstępów fakultatywnych 
- kosztów  związanych  z  dodatkowymi  świadczeniami  zamawianymi  bezpośrednio  przez uczestnika w trakcie  
  wyjazdu (m. in. rozmowy telefoniczne z hotelu, świadczenia nie ujęte w darmowej ofercie hotelowej i in.) 
- bagażu rejestrowanego o wadze 20 kg (możliwość wykupienia w kwocie 400 zł/sztukę)  
- zwyczajowej „zrzutki” na lokalnego kierowcę oraz przewodników gruzińskich  
 

Warunki płatności: 
  I rata – 1000 zł do 15.12.2018 
 II rata – 1000 zł do 25.02.2019 
III rata – do 16.07.2019 (kwota zależna od wybranego bagażu) 
 

Warunki szczególne: 
- dane uczestnika wycieczki (imię, nazwisko, PESEL), miejsce zameldowania (dokładny adres wraz z kodem 
pocztowym), numer dokumentu (dowód lub paszport), data jego wydania oraz ważności muszą zostać podane   
w terminie do 16.07.2019 
- w przypadku rezygnacji z wyjazdu i znalezienia osoby na zwolnione miejsce należy pokryć koszty zamiany 
uczestnika  
 

W programie przewidziana jest codzienna Msza Święta (oprócz dnia 11.09.2019). 
 

Proponujemy zabrać minimalne kieszonkowe na własne potrzeby w wysokości  
150 dolarów lub 125 euro oraz dodatkowo 70 euro (na realizację programu) 

 

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje 
Biuro Podróży i Turystyki „ATUT” 

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 17.00 
Adres: Ruda Śląska – Godula, ul. Podlas 16/01 (parter) nr domofonu 30 

tel/fax  (32)  2 – 480 – 180 
Nr konta: 03 1050 1331 1000 0010 0114 8327 


