
  
  

GGrruuzzjjaa  ii  AArrmmeenniiaa  ––  lluukkssuussoowwoo  ddllaa  wwyyggooddnnyycchh  
JJeeddyynnyy  ttaakkii  pprrooggrraamm  ww  kkrraajjuu,,  hhootteellee  44++  ii  55**,,  wwyyżżyywwiieenniiee  ww  cceenniiee,,  

zzwwiieeddzzaanniiee  **  wwyyppoocczzyynneekk  nnaadd  MMoorrzzeemm  CCzzaarrnnyymm  **  ggóórryy  WWiieellkkiieeggoo  KKaauukkaazzuu  
 

 

 
 

12 dni 
 

TERMINY: 13 – 24.07.2022 
 

                   22.08 – 02.09.2022 
 

21.09 – 02.10.2022 
 

CENA: 5990*/6390 PLN 
 

Zniżka 400 PLN przy zapisie do 28.02.2022 
 

     1  DZIEŃ  
Spotkanie uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie 

o godz. 20:00. Wylot do Erywania o godz. 22:15. Lot 

bezpośredni PLL LOT. Po przylocie do Erywania transfer do 

hotelu na nocleg. 
   

    2  DZIEŃ 
Po krótkim noclegu i śniadaniu zwiedzanie stolicy Armenii 

– ERYWANIA: Mayr Hayastan (panorama miasta spod 

pomnika Matki Armenii), Plac Republiki, Tsitsernakaberd 

(pomnik Ludobójstwa Ormian z 1915 r.), parlament, opera 

oraz słynne Kaskady z widokiem na ośnieżony szczyt 

Araratu. Przejazd do GARNI. Zwiedzanie pogańskiej 

świątyni Mitry z I w. z ruinami pałacu królewskiego i łaźni. 

Następnie klasztor z listy UNESCO w GEGHARD, którego 

nazwa znaczy „święta włócznia”. Zobaczymy cele mnichów 

i inne pomieszczenia klasztorne wykute w skałach. Powrót 

na kolację i nocleg do Erywania. 
 

3 DZIEŃ 
Po śniadaniu przejazd do jednego ze świętych miejsc świata 

chrześcijańskiego KHOR VIRAP, miejsca uwięzienia 

św. Grzegorza Oświeconego. Z tego miejsca jest najbliżej do 

biblijnej GÓRY ARARAT, skąd otwiera się wspaniały widok 

na jej dwa błyszczące wierzchołki. Tutaj po klęsce w walce 

z Rzymem Hannibal znalazł schronienie. Przejazd do 

ECZMIADZYNU, centrum ormiańskiego kościoła 

apostolskiego, siedziby patriarchy – Katolikosa. Zwiedzanie 

najstarszej katedry w Armenii z 301r., muzeum i kościoła 

św. Hripsime z VII w. Następnie ZVARTNOTS: ruiny 

świątyni z VII w. wpisanej na listę UNESCO. Powrót do 

Erewania. Wizyta w słynnej fabryce Ararat Brandy 

Factory, poznamy historię fabryki, proces produkcji i cenne 

eksponaty. Po zwiedzaniu degustacja i zakupy brandy 

w fabryce. Możliwość nabycia gatunków niedostępnych 

w sklepach. Kolacja i nocleg w Erywaniu. 

 

 
 

ERYWAŃ * GARNI * GEGHARD * KHOR VIRAP * 

ECZMIADZYN * ZVARTNOTS * jezioro SEWAN * 

SEVANAVANK * SANAHIN * HAGHPAT * TBILISI * 

GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA * ANANURI * 

KAZBEGI * GUDAURI * TSINANDALI * GURJAANI * 

SIGHNAGHI * BODBE * MTSKHETA * UPLISTSIKHE * 

BORJOMI * KUTAISI * GELATI * BATUMI * GORI  
 

 

     4  DZIEŃ 
Po śniadaniu przejazd nad jezioro SEWAN, położone na 

wysokości 2.000 m n.p.m. Zwiedzanie klasztoru 

SEVANAVANK i kościoła Astvatsatsin. W drodze do Gruzji 

zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO monastyrów 

HAGHPAT (X – XIII w.) i SANAHIN (X w.). Przejazd do 

Tbilisi. Wieczorem gruzińska supra – uroczysta kolacja z 

winem, muzyką i tańcami ludowymi. Nocleg w Tbilisi. 
 

      5  DZIEŃ 

Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Gruzji TBILISI: katedra 

św. Trójcy (Cminda Sameba), katedra Metechi (XIII w.) nad 

rzeką Mtkvari, katedra Sioni z krzyżem św. Nino (VII w.). 

Spacer reprezentacyjną aleją Rustaweli: parlament, Teatr 

Narodowy, opera. Wjazd kolejką linową do twierdzy 

Narikala (IV w.) i pomnika Matki Gruzji – panorama miasta. 

Zwiedzanie ogrodu botanicznego. Czas wolny na Starówce, 

zakupy pierwszych pamiątek. Kolacja i nocleg w Tbilisi.  
 

6 DZIEŃ 
Po śniadaniu wycieczka do wschodniej Gruzji w region 

Kakheti. Widok na Góry Kaukazu i Przełęcz Gombori. Dalej 

TSINANDALI: muzeum pałacowe z ogrodem Aleksandra 

Czawczawadze. Przejazd do Gurjaani. Obiad w rodzinnej 

winnicy (narodowe dania i domowe wino). Gospodarz 

oprowadzi nas po winnicy i omówi proces domowej 

produkcji wina. Następnie  „miasto miłości” SIGHNAGHI: 

spacer po krętych uliczkach z różnokolorowymi domami. 

Klasztor BODBE z grobem św. Nino. Nocleg .w Telavi. 

7 DZIEŃ 

Śniadanie. Całodniowa wycieczka w góry Wielkiego 

Kaukazu GRUZIŃSKĄ DROGĄ WOJENNĄ z forty-

fikacjami i wieżami strażniczymi. Zwiedzanie twierdzy 

ANANURI z XVI w., Przełęcz Krzyżowa na wysokości 

2.379 m n.p.m. Przejazd przez kurort narciarski Gudauri do 

KAZBEGI (Stepancminda): wjazd samochodami 

terenowymi na strome wzgórze do malowniczo położonego 



klasztoru Cminda Sameba z widokiem na ośnieżony Kazbek 

(5.047 m n.p.m.), do którego wg legendy został przykuty 

Prometeusz.  Kolacja i nocleg w Gudauri. 
 

 
 
 

 
 

8  DZIEŃ 
Po śniadaniu przejazd do dawnej stolicy Gruzji 

MTSKHETA: klasztor Jvari (VI/VII w.) malowniczo 

położony na wzgórzu, panorama miasta Mtshketa. Tutaj 

Gruzini przyjęli chrześcijaństwo w 317 r., miasto do dzisiaj 

jest siedzibą władz Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. 

Zwiedzanie katedry Sweti Cchoweli z XI w. Przejazd do 

UPLISTSIKHE, gruzińskiej Petry. Zwiedzanie miasta 

wykutego w skale. Następnie przejazd i zwiedzanie 

BORJOMI – miejscowości słynącej ze źródła wody 

mineralnej: Park Zdrojowy, źródełko. Kolacja i nocleg 

w kurorcie Borjomi. 

     9  DZIEŃ 
Po śniadaniu przejazd do KUTAISI, stolicy mitycznej 

Kolchidy dokąd Jazon z Argonautami udali się po Złote 

Runo. Zobaczymy współczesny gmach gruzińskiego 

parlamentu. Następnie zwiedzanie wpisanego na listę 

UNESCO klasztoru GELATI, gdzie pochowany jest 

najważniejszy król Gruzji Dawid Budowniczy. Zobaczymy 

pięknie zachowane freski z XII wieku. Po południu 

zwiedzanie BATUMI: pomnik Medei, plac z pomnikiem 

Neptuna i Teatrem Narodowym, zakupy na bazarze, gdzie 

będziemy mogli kupić wiele gruzińskich przysmaków. 

Spacer nadmorską promenadą, pokaz fontann z laserami i 

muzyką, czas wolny. Kolacja i nocleg w Batumi. 

     10  DZIEŃ 
Po śniadaniu wypoczynek nad Morzem Czarnym (basen, 

plaża). Dla chętnych liczne atrakcje w mieście, m.in. 

delfinarium, rejsy statkiem/katamaranem, loty motolotnią, 

skutery wodne itp. Kolacja i nocleg w Batumi. 
 

    11  DZIEŃ 
Po śniadaniu przejazd do GORI, miejsca urodzin Stalina: 

zwiedzanie jego muzeum oraz wagonu-salonki. Przejazd do 

Tbilisi. Wieczorem pożegnalna gruzińska supra – uroczysta 

kolacja z winem, muzyką i tańcami ludowymi. Późnym 

wieczorem objazd miasta – Tbilisi nocą. Wieczorna wizyta 

w tradycyjnych łaźniach siarkowych mieszczących się w 

orientalnych XVIII-wiecznych budynkach, jest to jedna z 

najsłynniejszych atrakcji miasta. Basen z wodą termalną, 

sauna, lokalny masaż. Transfer na lotnisko. 

    12  DZIEŃ 
Przejazd na lotnisko, wylot do Polski PLL LOT (lot 

bezpośredni) o godz. 4:55. Powrót do Warszawy w 

godzinach porannych.  
 

CENA  OBEJMUJE: 
 przeloty międzynarodowe na trasie Warszawa – Erewań 

i Tbilisi – Warszawa z opłatami lotniskowymi 

i paliwowymi, 

 noclegi w hotelach 4* i 5* w pok. 2- osob. z łazienkami i z 

klimatyzacją, 

 2 posiłki dziennie: śniadania bufetowe i obiadokolacje, 

w tym obiad w Gruzji w tradycyjnej rodzinnej winnicy 

(kolacje w eleganckich lokalnych restauracjach, wino i 

napoje chłodzące w cenie), 

 degustację brandy Ararat, 

 degustację gruzińskiej czaczy i domowego wina, 

 przynajmniej 2 tradycyjne wieczory gruzińskie – uroczyste 

kolacje z tańcami ludowymi i muzyką, 

 autokar lub minibus z klimatyzacją, 

 opiekę doświadczonych przewodników-pilotów w Gruzji i 

Armenii,  

 wjazd jeepami do klasztoru w Stepancminda, 

 wstęp do łaźni w Tbilisi, 

 ubezpieczenie NNW, KL, bagażu, 

 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

 składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 

CENA  NIE  OBEJMUJE: 
 biletów wstępu, lokalnych przewodników i innych 

wydatków programowych –  500 USD, 

 zwyczajowych napiwków  – ok. 40 USD. 

 

Ewentualna dopłata do pokoju 1-osobowego – 490 USD 

 

Przy zapisie Klient wpłaca pierwszą ratę w kwocie 2000 PLN. Na 

60 dni przed wylotem należy wpłacić na konto bankowe Biura 

resztę kwoty w PLN. Część dewizową kosztów podróży Klient 

wpłaca pilotowi grupy w czasie podróży. 

 
INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Należy posiadać paszport ważny minimum 9 miesięcy od daty 

powrotu. Do Gruzji i Armenii Polacy nie potrzebują wiz.  

W cerkwiach obowiązuje odpowiedni strój – panie chusta na głowę, 

gdzieniegdzie wymagane są spódnice; panowie – długie spodnie.  

Zarówno ormiański dram, jak i gruziński lari są walutami 

stabilnymi, z względnie stałym kursem wobec amerykańskiego 

dolara.  

Można posługiwać się kartą kredytową, jednak wskazane jest 

zabranie gotówki, najlepiej USD. 

Ze względu na silne słońce warto mieć krem ochronny. Polecamy 

zabrać stroje kąpielowe. 

 

 
 

ZAPRASZAMY
 


