
 
   
 

  

Wycieczki  •  Pielgrzymki  •  Turystyka kulinarna  •     
Wyjazdy na wydarzenia sportowe  •  Incentive  • 

Wyjazdy narciarskie  •  Wyjazdy artystyczne 
 

Biuro Podróży Misja Travel, ul. Strzelecka  34/10, 61-846 Poznań 

tel.:  +48 796 000 190, biuro@misjatravel.pl, www.misjatravel.pl 

NIP: 9111856571, REGON: 021409164 

Terminy: 

27.05 - 3.06.2017 
5 - 12.09.2017 
7 - 14.10.2017 

Swanetia (Mestia/Ushguli) – Kaukaz – Batumi – Gori – Mccheta – Tbilisi  

– Gruzińska Droga Wojenna – klasztor Cminda Sameba – Kutaisi 

Wyjazd odbywa się w grupie max. kilkunasto-osobowej! 

    

     

Dzień 1  

Zbiórka na lotnisku Warszawa-Okęcie o godzinie 14:00, odprawy, przelot do Kutaisi. Lądowanie, 
odprawy gruzińskie, przejazd na kolację i nocleg.  

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd przez zachodnią Gruzję do położonej u stóp wysokiego Kaukazu 

miejscowości Mestia. Spacer po miasteczku, zależnie od pogody: wizyta w Muzeum Regionalnym 

lub krótki spacer po okolicznych wzgórzach.  Kolacja i nocleg na Kaukazie. 

Dzień 3 

Śniadanie. Przejazd niesamowitą drogą do wioski Uszguli, znanej z 37 rodzinnych wież obronnych - 

najwyżej położonej wsi w Europie, krótki trekking pod Szcharę - najwyższą górę Gruzji, wizyta w 
miejscowej cerkwi. Powrót do miejsca zakwaterowania, kolacja. 

Dzień 4 

Śniadanie, powrót na niziny, przejazd do czarnomorskiego kurortu Batumi, znanego choćby z 

przeboju Filipinek, popołudniowy odpoczynek na plaży, możliwość skorzystania z miejscowych 

atrakcji sportowych lub kulturalnych. Kolacja i nocleg w Batumi. Wieczorem spacer po mieście i 
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udział w pokazie tańczących fontann.  

Dzień 5 

Po śniadaniu przejazd na wschód Gruzji do Gori - rodzinnego miasta Józefa Stalina, zwiedzanie 

Muzeum Dyktatora. Dalszy transfer do Mcchety – dawnej stolicy Gruzji, położonej zaledwie 20 km 

od współczesnej: Tbilisi. To również miejsce, gdzie Gruzja przyjęła chrzest w IV wieku. Zwiedzanie: 
katedra Sweticchoveli, klasztor Dżwari, potem przejazd na kolację i nocleg w Tbilisi. 

Dzień 6 

Śniadanie, rozpoczęcie zwiedzania Tbilisi: Stare Miasto, świątynia Metechi z XII wieku, dzielnica 

Abanotubani ze słynną najważniejszą twierdzą miejską: Narikala.  Zwiedzenie katedry Sioni, będącej 

główną siedziba Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej. Potem czas wolny w sieci wąskich, urokliwych 
uliczek z pamiątkami. Spacer głównym traktem stolicy - aleją S. Rustaweli. Kolacja i nocleg w Tbilisi. 

Dzień 7 

Śniadanie, ponowna wizyta u stóp Kaukazu, przejazd Gruzińską Drogą 

Wojenną do Stepancmindy (Kazbegi), po drodze fotostopy w urokliwych miejscach. Z Kazbegi 

krótki górski spacer do klasztoru Cminda Sameba w Gergetii – Św. Trójcy z najpiękniejszym 

widokiem na Kazbek. Gergetii to również jedna z ikon całej Gruzji. W godzinach popołudniowych 
powrót do Tbilisi, kolacja. 

Dzień 8 

Po śniadaniu wyjazd do Kutaisi, zwiedzanie: Jaskinia Prometeusza, katedra Bagrati oraz kompleks 

Gelati – to pochodząca z XII wieku Akademia ze słynnymi freskami. Wieczorem transfer na lotnisko, 
odprawy i pożegnanie z Gruzją. Lądowanie w Warszawie o 23:25.  

Cena wynosi 2 890 zł i zawiera: 

- przelot Warszawa-Kutaisi-Warszawa wraz z bagażem podręcznym (56x45x25 cm, 15 kg), 

- przejazdy na miejscu, 

- 7 noclegów w Gruzji w hotelach klasy turystycznej lub w pensjonatach 

- wyżywienie: codziennie śniadania i kolacje – kuchnia gruzińska / kaukaska, 

- opiekę licencjonowanego pilota wycieczek, 

- ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 30 000 Eur, NNW 15 000 zł). 

Cena nie zawiera: 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (590 zł),  

- ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (23 kg – 330 zł, możliwość dokupienia bagażu tylko 

w momencie rezerwacji wycieczki),  

- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w wycieczce (120 zł) oraz od chorób 

przewlekłych (140 zł),  

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ofiar na rzecz odwiedzanych cerkwi, przewodnika w 

muzeum w Gori - koszt 40 Euro, płatne pilotowi. 

 

Aby wjechać do Gruzji wystarczy dowód osobisty, nie ma konieczności brać paszportu! 


