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Armenia i Gruzja z wypoczynkiem Batumi 
Samolot 11 dni 

Wylot : Warszawa lub Katowice 

Termin : 25.05 – 04.06.2019 

Cena : 3995,- PLN / os.  
 *  
 

        
 

1. Dzień  

    Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Wylot z Warszawy (09-00 - 14.20);  Przylot do Kutaisi(drugie 

co do wielkości miasto Gruzji).  

Zwiedzanie Kutaisi: centrum i rynek; Monastyr Najświętszej Marii Panny w Gelati (z XII w. ; najważniejszy 

średniowieczny klasztor w Gruzji; zabytek światowego dziedzictwa UNESCO; założony przez króla Dawida 

Budowniczego; powstała tu pierwsza gruzińska akademia). Świątynia Bagrata (wzniesiona w Kutaisi pod 

panowaniem Bagrata III jako główna Katedra jego królestwa). Monastyr Motsameta  (oznacza „miejsce 

męczeństwa” braci  Dawida i Konstantyna świętych męczenników),  Obiadokolacja ,nocleg 

 

2. Dzień: 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd i zwiedzanie Jaskini "Prometeusza", jednej z najwspanialszych jaskiń 

Europy  z licznymi podziemnymi rzekami i pięknymi formami naciekowymi; Następnie  Upliscyche (czyli 

Twierdza Pana, wykute w skale starożytne miasta jaskiń, jednego z pierwszych miast na terenie). Dalej Gori 

(założone przez jednego z wybitniejszych gruzińskich władców Dawida Budowniczego, to też rodzinne miasto 

Józefa Stalina); Następnie Mccheta (dawna stolica Gruzji ): cerkiew  Dżwari z VI. i Katedra Sweti Cchoweli z 

XI w.(obie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO) Przejazd do Tbilisi . Obiadokolacja. 

Zakwaterowanie. Nocleg.  

 

3. Dzień: 

Śniadanie. Przejazd malowniczą Gruzińską Drogą Wojenną (historyczną trasą  przez główny pas Kaukazu, 

gdzie  znajdują się gruzińskie zabytki starożytności: kościoły, twierdze, wieże strażnicze).Zwiedzanie XVII w. 

kompleksu obronno - klasztornego Ananuri, położonego na brzegu zbiornika wodnego Zhinvali. Dalej Gudauri 

(ośrodek narciarski położony 2000 m n.p.m. na południowych stokach Wielkiego Kaukazu. Dalej Przełęcz 

Krzyżowa (na wys. 2395 m., najwyższy punkt na trasie) i przejazd wzdłuż rzeki Terek  na punkt widokowy 

na górę Kazbek (o wys. 5033 m.; do której , zgodnie z legendą przykuty był Prometeusz). Następie Gereti i 

wycieczka jeepami do  XVI w. Klasztoru Św. Trójcy (Cminda Sameba. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja.. 

Nocleg.  
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4. Dzień: 

Śniadanie. Zwiedzanie Tbilisi, historyczny region Metekhi: pomnik budowniczego miasta cara Vakhtanga 

Gorgasali i historia założenia miasta. Dalej spacer  przez  stare miasto i dzielnice Abanotubani znana z 

kompleksu łaźni, które stoją na naturalnych źródłach siarki. Następnie Twierdza Narikala z zabudowaniami 

fortecznymi z różnych epok . Dalej  ulica  Chardin centrum życia kulturalnego i społecznego miasta, Most 

Pokoju, Katedra Sioni, Bazylika Anczischati z VI w.; Teatr Marionetek. Rezo Gabriadze,  Sobór Trójcy Świętej 

(Cminda Sameba; trzecia najwyższa prawosławna świątynia na świecie), Aleja Szoty Rustawelego główna 

arteria miasta, oraz pchli targ. Około  godziny 15:00  wyjazd  w kierunku Armeni, przez przejście graniczne 

Sadakhlo do Erewania . Po drodze  wizyta nad jeziorem Sevan, które  jest jednym z cudów Armenii. To 

olśniewające jezioro jest jednym z największych na świecie jezior  wysokogórskich (1900 m n,p.m)  i kryje w 

sobie niewytłumaczalne piękno. Dalej zwiedzanie klasztoru Ayrivank i klasztoru Sevanavank. Przyjazd do 

Erywania. Kolacja w tradycyjnej restauracji. Nocleg .  

 

5. Dzień: 

Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie  zabytków Eczmiadzin i Zvartnots, które są wpisane na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. Najpierw Kościół Eczmiadzyński, założony w 303 r., jest oficjalną rezydencją 

katolików Armenii; dalej do świątyni  Zvartnots, która została zbudowana w VII w. przez Nerses Guide. 

Powrót do Erywania. Zwiedzanie stolicy Armenii ;  Matenadaran- Muzeum Rękopisów ze zbiorem 

historycznych dokumentów z całej Europy i Azji, oraz najstarszym egzemplarzem Biblii w Armenii; Muzeum 

Historyczne, przedstawiające najważniejsze  wydarzenia ormiańskiej historii. Spacer i dalsze zwiedzanie  

miasta; średniowieczne kapliczki ukryte wśród  imponujących budowli w stylu sowieckim, wąskie 

uliczki starego centrum, Błękitny Meczet na alei Mashtotsskom, Plac Republiki, Kaskada i Rzeźba 

Matki Armenii, Opera,. Kolacja w restauracji. Nocleg . 

 

6. Dzień: 

Śniadanie. Przejazd do regionu Ararat i zwiedzanie klasztor Khor Virap ( czyli „głębokie lochy”, miejsce 

uwięzienia św. Grzegorza Oświeciciela, jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych Armenii). Dalej punkt 

widokowy  na biblijną górę Ararat. Następnie winnice Areni, gdzie odkrycia archeologiczne, wskazują na 

najstarszą na świecie winiarnię sprzed 6 tyś. lat. Dalej przejazd do  regionu Vayots Dzor. Zwiedzanie  

klasztoru Noravank z XII w. który położony jest na skalnej półce, na skraju przepaści, nad wąwozem rzeczki 

Gniszik. Powrót do Erywania. Obiadokolacja. Nocleg. 

7. Dzień: 

Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie Garni, malowniczego miasta z zabytkami z okresu hellenistycznego i 

imponującą starożytną architekturą ormiańską, głównym celem przyjazdów turystów jest świątynia, zbudowana 

przez króla Ormian Tiridatesa, która była prawdopodobnie poświęcona pogańskiemu bogowi  słońca. Po 

ogłoszeniu chrześcijaństwa w Armenii świątynia stała się letnim pałacem królów. Następnie częściowo wykuty 

w skale klasztor Geghard, czyli Włócznia, to tu według legendy apostoł Tadeusz przywiózł włócznię, która 

przebiła bok Chrystusa. Obiad. Następnie przejazd w drogę powrotną  do Gruzji. Nocleg w Tbilisi. 
                                                                                        

8. Dzień: 

Śniadanie .Przejazd na dworzec kolejowy. Następnie przejazd pociągiem do Batumi, które jest najważniejszym 

turystycznym centrum Gruzji. Transfer do hotelu , zakwaterowanie , obiad , odpoczynek, wieczorny spacer po 

mieście . 

 

9. Dzień: 

Śniadanie ,  zwiedzanie Batumi  z przewodnikiem : Wieża alfabetu, plac Medea, plac Neptuna, pomnik Ali i 

Nino, bulwar, plac Piatsi . Dalej niezwykły nadmorski park, który miejscowi nazywają bulwarem, z plażą i 

pasem zieleni położonym wzdłuż całej północno-zachodniej części miast. Czas wolny, nocleg. 

Odpoczynek w Batumi. Obiadokolacja. Nocleg.  

 



10. Dzień: 

Śniadanie. Wizyta  w ogrodzie botanicznym Batumi, to jeden z największych ogrodów botanicznych, świata, 

gdzie na powierzchni 111 hektarów rośnie ponad 5 tysięcy gatunków roślin , różnych odmian i form, w tym 

około 2 tysięcy gatunków krzewów i krzaków. Odpoczynek w Batumi. Obiadokolacja. Nocleg.  

 

11. Dzień: 

Śniadanie .Transfer  do Kutaisi.   

Wylot uczestników z Kutaisi do Warszawy.(  Grupa z Warszawy) Przelot do Warszawy (14:55 - 16:25).  

 

Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 

 

        
 

Świadczenia zawarte w cenie: 

 zakwaterowanie hotelach i pensjonatach  3*;  Erewań, Kutaisi, Batumi, Tbilisi pok. 2- os. (1 os. za dopłatą), 

 przejazd pociągiem Tbilisi-Batumi 

 wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu  

 ubezpieczenie NNW, ( do 20.000 zł ) i KL ( do 80.000 zł ) 

  transfery  na  lotnisko i z powrotem, wszystkie transfery , autokar na całej trasie  w Gruzji i Armenii;  

 opieka pilota wycieczek. 

 przelot samolotem do i z Kutaisi  do Warszawy . 

 

Dodatkowo płatne : 

 

 Przewodnicy lokalni, bilety wstępów- 65 EUR/ os. +napiwki - 10 EUR/os.-Łącznie -75 euro 
 Ustawowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny -  15 PLN/os. 


