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Gruzja – Armenia 11 dni 
                                                          Cena 4000 zł /osoba 

 

 
- bilety lotnicze na trasie Katowice – Kutaisi – Katowice lub Warszawa –Tbilisi- Warszawa  
- 10 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami 
- 9 śniadań, 10 obiadokolacji 
- transport na terenie Gruzji  
- opieka pilota i przewodnika  

- Ubezpieczenie NNW i KL ( w tym choroby przewlekłe )  
 
 

1 dzień: spotkanie z pilotem  na lotnisku w Pyrzowicach, przylot do Kutaisi, przejazd do Tbilisi, po 
drodze Mccheta: starożytna stolica królestwa, wpisana na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO, zwiedzanie świątyni – klasztoru Dżwari (VI w.), Katedra Sveti  Cchoweli – 
miejsce gdzie wg przekazów została pochowana Sydonia ubrana w szatę ukrzyżowanego 

Chrystusa, obiadokolacja i nocleg w okolicach Tbilisi 
 
2 dzień: śniadanie, Tbilisi: m.in. Sobór Trójcy Świętej, kompleks katedralny Cminda Sameba – 

główna katedra Gruzińskiej Cerkwii Prawosławnej – symbol niepodległej Gruzji, Stare 
Miasto położone u stóp Świętej Góry, przejazd kolejką do twierdzy Narikala, Katedra Sioni 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Tbilisi 

 

3 dzień: śniadanie, wyjazd w kierunku Stepantsminda (Kazbegi), Twierdza Ananuri – położona 
malowniczo nad zbiornikiem wodnym, przejazd przez narciarski kurort Gudauri (przełęcz 
2 200 m n.p.m.), pobyt w miasteczku, wjazd jeepami lub minibusami do Kościoła 
Trójcy Świętej Gergeti, widok na jeden z najwyższych szczytów Gruzji – górę Kazbek 
(5 033 m n.p.m.) obiadokolacja i nocleg w okolicach Tbilisi  

 

4 dzień: śniadanie, przejazd do regionu słynącego z produkcji wina - Kachetia, Signagi – 
zwiedzanie „miasta miłości”, kompleks klasztorny Bodbe – gdzie pochowana jest święta 
Nino, która w 337 roku dokonała chrystianizacji Gruzji, degustacja gruzińskich win, 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Tbilisi 

 
 
5 dzień: śniadanie, przejazd w kierunku Armenii, przekroczenie granicy, zmiana autokarów, 

podróż w kierunku Jeziora Sewan – niebieska perła Armenii. Klasztor Siewanawank, 
Klasztor Sanain, klasztor Achpat, obiadokolacja i nocleg 

 
6 dzień: śniadanie, Klasztor Gegard (XII – XIII w) – tutaj początkowo był grot z włóczni  którą 

przebito bok Chrystusa, kompleks częściowo wykuty w skałach, Erewań: Instytut starych 
rękopisów  - Matenadarana, zwiedzanie i degustacja w Jerewańskiej wytwórni koniaku 
„Ararat”, obiadokolacja i nocleg w okolicach Erewania 

 

7 dzień: śniadanie, Erewań: m.in. Park gdzie wzniesiono pomnik ku czci ofiar ludobójstwa z 1915 
roku, następnie przejazd do starej stolicy Armenii – Eczmiadzyn – katedralny kompleks, 
sakralne serce Armenii, sobór założony na początku IV w. Skarbiec – gdzie jest 
przechowywana Włócznia Przeznaczenia, kompleks wpisany na listę dziedzictwa 
kulturowego UNESCO, Kościół św. Gajane, obiadokolacja i nocleg w okolicach Erewania  

 
8 dzień: śniadanie, przejazd do Gruzji, zmiana autokarów, Wardzia: skalne miasto największe w 

Gruzji, wykute w stromej ścianie, pomieszczenia mieszkalne, kościoły, kaplice, 
obiadokolacja i nocleg w okolicach Borjomi 
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9 dzień: śniadanie, Borjomi: degustacja słynnej wody, spacer po uzdrowisku, przejazd do 

Batumi: najbardziej znane czarnomorskie kąpielisko, spacer po promenadzie, Pomnik 
Miłości, Pomnik Alfabetu Gruzińskiego, Pomnik Plac Europy z pomnikiem Medei, 
kolchidzkiej księżniczki, obiadokolacja i nocleg w okolicach Batumi 

 

10 dzień: śniadanie, przejazd do Kutaisi: Kościół Katedralny Bagrati, Gelati: zespół klasztorny 
dawny ośrodek kultu religijnego, kulturalnego i naukowego, zespoły klasztorne wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO,  obiadokolacja i nocleg 

 
11 dzień: transfer na lotnisko, przelot do Katowic, zakończenie imprezy na lotnisku  
 
W Gruzji obligatoryjnie płatne 150USD na wstępy ,lokalnego przewodnika , napiwki. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie . 
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