
        RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI DLA PRACOWNIKÓW ENEI W GORZOWIE WLKP. 
 

 

 

 

 

 
Dzień 1. Polska – Kutaisi. 
Przejazd autokarem z Gorzowa Wlkp. na lotnisko w Poznaniu. Przelot do Kutaisi. Przejazd na zwiedzanie 
Jaskini Prometeusza, położonej ok. 20km od Kutaisi. Zwiedzanie Kutaisi - drugiego co do wielkości miasta 
Gruzji. Początki Kutaisi sięgają założonego około 40 wieków temu mitycznego królestwa Kolchidy, łączonego z 
opowieścią o Złotym Runie i Argonautach. Zwiedzanie katedry Bagrata z XI w. oraz centrum miasta z wizytą na 
lokalnym bazarze, na którym zakupić można aromatyczną herbatę, przyprawy i gruzińskie przysmaki. Przejazd 
do hotelu, kolacja i nocleg (w zależności od rozkładu lotu zwiedzanie tego dnia może być realizowane dnia 
ostatniego). 
 

Dzień 2. Kutaisi – Gori – Upliscyche – Tbilisi. 
Po śniadaniu przejazd do Tbilisi (ok. 5h). Po drodze możliwość odwiedzenia Państwowego Muzeum Józefa 
Stalina w Gori - za dodatkową opłatą 10 USD/os., wymagane min. 10 osób. Następnie wizyta w Upliscyche, 
zwanej "Twierdzą Boga". Skalne miasto zbudowane na wysokim skalistym lewym brzegu rzeki Mtkwari, 
zawiera partie budowane od II w. p.n.e. do późnego średniowiecza i wyróżnia się unikalnym połączeniem 
różnych stylów architektonicznych. Przyjazd do Tbilisi. Zakwaterowanie, czas wolny. Kolacja w lokalnej 
restauracji z regionalnymi potrawami, winem, muzyką na żywo i tańcami kaukaskimi. Nocleg. 
 

Dzień 3. Tbilisi. 
Po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi, stolicy i największego miasta Gruzji. Miasto zajmuje powierzchnię 372 km kw. i 
liczy ok miliona mieszkańców. Powstało w V wieku naszej ery za panowania Vakhtang Gorgasali, gruzińskiego 
króla Kartli (Iberia). Do największych zabytków miasta należą: m.in.: Sameba – Katedra Świętej Trójcy, znana 
jako "Budowla Tysiąclecia" i będąca największą prawosławną katedrą w Gruzji oraz na całym Kaukazie, 
mierząca prawie 100 metrów wysokości; twierdza Narikala (wjazd na górę kolejką linową), z której rozpościera 
się panoramiczny widok na Tbilisi; plac Europy i Most Pokoju; Al. Szoty Rustawelego z pomnikiem św. Jerzego. 
Spacer klimatycznymi uliczkami starego miasta. W ciągu dnia obiad w lokalnej restauracji. Czas wolny lub 
możliwość skorzystania z wycieczki fakultatywnej (wymagane min. 10 osób, za dodatkową opłatą ok. 25 
USD/os.): kolacja z winem połączona z nauką gotowania chaczapuri oraz tradycyjnych pierożków chinkali. 
Powrót do hotelu, nocleg. 
 

Dzień 4. Tbilisi – Kachetia – Tbilisi. 
Śniadanie. Czas wolny w Tbilisi lub możliwość skorzystania z całodniowej wycieczki fakultatywnej (wymagane 
min. 15 osób, za dodatkową opłatą ok. 40 USD/os.) do regionu Kachetia – słynącego ze swoich tradycji 
winiarskich. W regionie Kachetia wytwarza się ok. 70% całej gruzińskiej produkcji tego szlachetnego trunku. 
Wycieczka obejmuje: przejazd ulicą Lecha Kaczyńskiego z przystankiem pod pomnikiem byłego prezydenta, 
zwiedzanie Bodbe, z kompleksem klasztornym św. Jerzego oraz grobem św. Nino oraz wizytę w urokliwym 
Signagi „mieście zakochanych” . W trakcie wycieczki lunch z wyśmienitym gruzińskim winem i regionalnymi 
potrawami. Po drodze podziwianie pięknych krajobrazów Kachetii, nazywanej gruzińską Toskanią (przejazd 
Tbilisi – Bodbe ok. 3h). Powrót do Tbilisi, czas wolny. Osobom pozostającym w Tbilisi proponujemy 
skorzystanie z tutejszej atrakcji – łaźni siarkowych (ceny od 3 do ok. 40 lari w zależności od wybranego rodzaju 
łaźni). Kolacja i nocleg. 
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Dzień 5. Tbilisi – Ananuri – Kazbegi (Stepancminda) – Gudauri. 
Śniadanie. Przejazd w stronę Kazbegi słynną gruzińską drogą wojenną prowadzącą do granicy gruzińsko-
rosyjskiej (ok. 3,5h). Po drodze zwiedzanie kompleksu architektonicznego Ananuri z XVII w oraz twierdzy z 
dwoma kościołami i widokiem na zalew Żinwali. Trasa wiedzie przez malownicze partie wysokiego Kaukazu. W 
Kazbegi (głównym mieście regionu) przeprawa samochodami z napędem na 4 koła przez piękne lasy i doliny 
do kościoła św. Trójcy, znajdującego się na wysokości 2170 m. Przy dobrej pogodzie można dostrzec jeden z 
największych lodowców na Kaukazie - Kazbeg (5047m). Według mitologii do szczytu Kazbeg został przykuty 
Prometeusz. Przejazd do hotelu w Gudauri, czas wolny, kolacja i nocleg. 
 

Dzień 6. Gudauri – Mccheta – Kutaisi. 
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Mccheta (ok. 2h), starożytnej stolicy i centrum religijnego Gruzji 
liczącego 3000 lat. Na miejscu można zobaczyć wpisaną na listę UNESCO katedrę Sweticchoweli (XI w.), gdzie 
znajdują się szaty Chrystusa. Możliwość zakupu pamiątek na lokalnym bazarze. Następnie wjazd pod położony 
na wzgórzu Monastyr Dżwari (VI w.), z którego rozpościera się wspaniały widok na okolicę. Przejazd do Kutaisi 
(ok. 3,5h), zakwaterowanie, kolacja i nocleg. 
 

Dzień 7. Kutaisi – Batumi. 
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Batumi (ok. 3h). Zwiedzanie nadmorskiego kurortu i spacer wzdłuż 
wybrzeża Morza Czarnego. Do największych atrakcji Batumi zaliczany jest tutejszy 8-kilometrowy Park 
Przymorski, Plac Ery i Plac Piazza, pomniki Ali i Nino usytuowane przy głównym batumskim deptaku. Na 
miejscu istnieje możliwość wjazdu kolejką gondolową, z której roztaczają się piękne widoki na okolicę 
(dodatkowo płatna ok. 15 lari/os. w jedną stronę). Czas wolny. Kolacja w postaci tutejszego przysmaku 
„chaczapuri adżaruli”. Wieczorem pokaz tańczących fontann przy pomniku Złotego Runa i krótkie Batumi by 
night, nocleg. 
Dzień 8. Batumi – Kutaisi – Polska. 
W zależności od rozkładu lotu śniadanie lub transfer na lotnisko w Kutaisi (ok. 3h). Przylot do Poznania. 
Przejazd autokarem do Gorzowa Wlkp. 
 
 

 

 

CENA ZAWIERA: 

- przelot Poznań - Kutaisi – Poznań 

- przejazd autokarem Gorzów Wlkp. – lotnisko Ławica Poznań – Gorzów Wlkp. 

- opłaty lotniskowe 

- ubezpieczenie KL, NNW 

- zakwaterowanie w hotelach odpowiadających standardowi co najmniej 3 *** (7 noclegów), z łazienkami 

- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (woda do obiadokolacji w cenie) 

- transport klimatyzowanym busem lub autokarem 

- zwiedzanie wg programu, bez biletów wstępu do zwiedzanych obiektów 

- serwis wykwalifikowanego polskiego pilota 

- bagaż podręczny 40x30x20 cm i 1 x bagaż podręczny 10 kg/os. O wym. Max 55x40x23 cm 

 

 

 

 

                                   Cena wycieczki:   2 589 zł (min. 40 os.)         



 

 

CENA NIE ZAWIERA 

- dopłaty do zakwaterowania w pokoju pojedynczym  

- obowiązkowa opłata za wstępy do zwiedzanych obiektów, przejazd autami 4x4 w Kazbegi, obsługę 
lokalnego przewodnika, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w wysokości 
ok. 110 USD na osobę jako pakiet płatny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki, 

- bagaż rejestrowany 20kg - Poznań: 290 zł/os.; cena w momencie zakupu wycieczki, później może ulec 
zmianie 

WIZY: 

Obywatele RP, tak jak wszyscy obywatele krajów Unii Europejskiej, korzystają z prawa do swobodnego wjazdu 

i pobytu w Gruzji przez 90 dni w okresie 180 dni. Dokumentami uprawniającymi do bezwizowego wjazdu, 

pobytu oraz wyjazdu jest paszport lub dowód osobisty. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Oferta na potwierdzenie. Po potwierdzeniu oferta jest aktualna po wpłacie 20 % zaliczki. 

 

Oferty wypoczynku letniego wraz z upływem czasu stają się coraz droższe. 

Dlatego poprosiliśmy o przesłanie aktualnej oferty na styczeń 2020 r. 

Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt na maila lub telefon Mariusz Kępiszak 603 397 818 

Zbierzemy chętnych i policzymy się.  (zapisy przyjmujemy do końca stycznia) 

Na ten moment zbieramy chętnych z pełną odpłatnością. 
 

 

 

Uwaga! 
Ze względu na słaby stan gruzińskiej infrastruktury drogowej na trasie przewidziane są dłuższe przejazdy. 
Należy pamiętać, że Gruzja to piękny kraj, co oprócz wspaniałych wrażeń wiąże się z pewnymi uciążliwościami 
podróży. Dla Państwa komfortu staramy się bardzo, aby standard zakwaterowania nie wykraczał poniżej 
ogólnie przyjętej normy hoteli 3*. W szczególnych przypadkach podane miejsca zakwaterowania mogą ulec 
zmianie w zależności od dostępności miejsc noclegowych. Wiele atrakcji wymaga podejść po kamienistych 
drogach pod górę, dlatego prosimy o zabranie wygodnego obuwia z twardą podeszwą. Przyda się również 
cieplejsze okrycie chroniące przed deszczem i wiatrem oraz krem z filtrem przeciwsłonecznym i nakrycie 
głowy. Podczas zwiedzania większości obiektów religijnych wymagane jest noszenie odpowiedniego ubioru: 
kobiety - chusta na głowę oraz spódnica za kolano lub ewentualnie spodnie do kostki, mężczyźni - długie 
spodnie. Kobiety nie powinny nosić bluzek z głębokimi dekoltami. 
 

 

 


