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 WYCIECZKA NA KAUKAZ: AZERBEJDŻAN- GRUZJA 

   11 dni w terminie 26.06. -06.07.2020 

Dzień1 Wylot z Warszawy do Baku. 

Dzień2Baku  

Przylot do Baku. Transfer do hotelu. Śniadanie. 

Zwiedzanie BAKU. Żadne miasto na Kaukazie nie zrobiło tak wielkiej kariery i 

nie przeżyło tak oszałamiająco szybkiego rozwoju jak Baku. Ze stosunkowo 

niedużej, jeszcze w połowie XIX w., miejscowości, Baku zmieniło się w ogromne 

miasto, które stało się stolicą Azerbejdżanu. Swoje złote lata Baku miało na 

przełomie XIX - XX w., w okresie słynnej gorączki naftowej, kiedy stało się 

światową stolicą nafty. Te czasy pozostawiły najpiękniejsze budowle miasta, 

zbudowane w charakterystycznej dla niegoarchitekturze.W dniu dzisiejszym Baku 

to największe i najbogatsze miasto Kaukazu. To również najbardziej 

kosmopolityczne, wielonarodowościowe i wielokulturowe miasto Azerbejdżanu. 

Najstarsza część miasta Iczeri Czeher   (İçərişəhər) wpisana na listę UNESCO. To serce Baku i ta część miasta, która 

do tej pory zachowała koloryt dawnego Baku - charakterystyczne wąskie, małe uliczki, specjalnie tak zbudowane, aby osłabić 

siłę silnych zimowych wiatrów, podwórka, zaułki, stare domy z oszklonymi balkonami. Zwiedzanie: Pałac 

Szirwanszachów (ŞirvanşahlarSarayı) wpisany na listę UNESCO. Położony na wzgórzu, najwyższym punkcie 

İçərişəhər, pałac był jedną z rezydencji władców Szirwanu, państwa istniejącego w IX-XVI w. na terenie Azerbejdżanu i płd. 

Dagestanu. Najstarsze budowle w kompleksie pałacowym powstały w końcu XIV w., ale większość z nich powstała w latach 

30-40-tych XV w. za panowania szirwan szacha Chalilullaha I, kiedy Szirwan przeżywał okres największego rozkwitu. 

Centrum miasta z architekturą okresu słynnej gorączki naftowej z przełomu XIX - XX w. Niewiarygodnie szybki rozwój 

miasta, na przełomie XIX-XX wieku spowodował, że do Baku przybyło wielu architektów. Ludzie wzbogaceni na wydobyciu 

ropy naftowej zamawiali do zaprojektowania wiele kamienic i domów czasem przypominających całe pałace. Ogromną i 

decydującą rolę w zabudowie miasta odegrali polscy architekci, którzy zapoczątkowali w tym okresie oryginalny, 

niepowtarzalny styl okrzyknięty bakińską secesją. 

W przerwie zwiedzania tradycyjny azerbejdżański stół herbaciany w najładniejszej herbaciarni miasta urządzonej w 

stylu regionalnej architektury. Herbata jest tu przyrządzana w samowarze, opalanym węglem drzewnym. 

Następnie Muzeum Historyczne. Muzeum mieści się w byłej rezydencji, najbardziej znanego bakijskiego milionera epoki 

gorączki naftowej Zeynalabdina Tağıyeva, zbudowanej w latach 1893-1902, przez polskiego architekta Józefa Gosławskiego. 

Ogromny budynek, który zajmuje cały kwartał często jest nazywany pałacem Tağıyeva. Bardzo okazałe są udostępnione do 

zwiedzania prywatne salony. Znajdujące się tu obecnie muzeum historyczne, ma najbardziej bogatą kolekcję eksponatów i 

najbogatszą ekspozycję ze wszystkich historycznych muzeów Azerbejdżanu. 

Kolacja w regionalnej restauracji z szeroką gamą dań kuchni azerbejdżańskiej i 

miejscowym alkoholem. Nocleg.  
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Dzień3 Baku -GOBUSTANYANAR DAĞ 

Śniadanie. Przejazd do Parku Narodowego GOBUSTAN, które znajduje się na liście UNESCO. Jest to obszar pustynny 

wulkaniczny pokryty skałami (ponad 4 tysiące) z petroglifami z epoki neolitu. YANAR DAĞ (Płonąca Góra) – miejsce gdzie 

od niepamiętnych czasów płoną naturalne ognie w miejscach ujścia gazu ziemnego na powierzchnie ziemi. Po zwiedzaniu 

odwiedzenie bazaru (głównie części spożywczej, gdzie można kupić owoce, zioła, przyprawy, czarny kawior, wędzonego 

jesiotra, azerbejdżańską herbatę).  

Dzień 4 Szeki . 

Śniadanie w hotelu. Wyjazd do Sheki. W drodze wycieczka do Shemakha. Wycieczka do meczetu Juma. Najstarszy meczet w 

Azerbejdżanie. Meczet Shamakhi Juma został zbudowany w 743 roku i jest najstarszym meczetem nie tylko na Południowym 

Kaukazie, ale także na Bliskim Wschodzie, po meczecie zbudowanym w Derbent (733-734). Dalsza wycieczka do wioski 

Lahic. Alpejska wioska Lagich w regionie Ismayilli w Azerbejdżanie jest oryginalnym zabytkiem urbanistyki i starożytnej 

sztuki architektonicznej .Lahic był szczególnie znany z robienia ostrych broni i miedzianych przyborów ozdobionych 

grawerowanymi ornamentami. I do tej pory są tu dziesiątki warsztatów, w których dziedziczni kowale, przed zdumionymi 

turystami, robią różne artykuły gospodarstwa domowego. Pierwsza ćwiartka Lahic została położona w wiekach III-IV. 

Następnie kontynuujemy ścieżkę do miasta Sheki. Przyjazd do Sheki. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Nocleg w Sheki 

 

Dzień 5 Szeki - Lagodekhi–Signagi 

Śniadanie w hotelu. Następnie wycieczka po Sheki. Sheki, jako jedno z najstarszych miast rzemiosła, upraw i handlu 

Azerbejdżanu, na terytorium którego przeszedł Wielki Jedwabny Szlak, połączyło centra handlowe innych chanatów i wielu 

innych krajów szlakami karawan. Wycieczka do pałacu Sheki Khan. Pałac Sheki Khana został wpisany na listę zabytków 

świata. Letni pałac Sheki Khanów został zbudowany w latach 1761-1762 za panowania wnuka założyciela niezależnych 

chanatów w Azerbejdżanie, Haj  i Celebi Khan, Huseyn Khan. 

Spotkanie na granicy Gruzja – Azerbejdżan –Lagodekhi. Dalej przejazd do Signagi .Obiadokolacja, nocleg. 

 

День 6 Sighnaghi – Bodbe– Tbilisi. 

Wycieczka do Sighnaghi - starożytnego miasta, znanego również jako Miasto Miłości. Miasto wyróżnia się architekturą - 

połączeniem stylu europejskiego i azjatyckiego. Budynki zbudowane są w stylu klasycystycznym z południa Włoch z 

elementami gruzińskimi. Słynie z fortecy o tej samej nazwie, która znajduje się na liście najbardziej znanych i największych 

fortec w Gruzji. 

Bodbe to działający klasztor położony w pobliżu miasta Sighnaghi (5 km), w którym chowany jest baptysta Gruzji Św. Nino. 

Przyjazd do Tbilisi. Nocleg w Tbilisi. 

  

День 7 Tbilisi-Mccheta - Kutaisi  

Wycieczka do starożytnej stolicy Gruzji - miasta Mccheta. Zwiedzanie zabytków kultury regionu, chronionych przez 

UNESCO i związanych ze światowym dziedzictwem: klasztor Jvari Cross            (VI wiek) i katedra Svetitskhoveli (XI wiek) 

Wycieczka do Kutaisi to drugie co do wielkości miasto w Gruzji.Wizyta na lokalnym rynku i centrum Kutaisi.  

Nocleg w Kutaisi. 
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День  8 Kutaisi – Zugdidi – Mestia . 

Zobaczymy tu dobrze zachowane średniowieczne freski. 

Przejazd przez pasma górskie: ekscytująca podróż do SWANETII, regionu z licznie występującymi tu lodowcami, a także z 

zachowanymi do dzisiaj unikalnymi tradycjami miejscowej ludności. 

Zachowało się tu wiele średniowiecznych baszt rodowych, które służyły Swanom jednocześnie za warownię i dom. Mury 

wież chroniły ich przed atakami obcych armii, feudalnych panów, a także przed sąsiadami żądnymi wypełnić krwawą zemstę 

rodową. Wieczorem przyjazd do Mestii – zabudowanej mnóstwem wież miejscowości, będącej stolicą regionu. Przyjazd do 

hotelu, kolacja    i nocleg. 

  

День 9 Mestia -USHGULI–Mestia 

Wycieczka po Mestii, zobaczymy m.in. wiekowe domy z kamiennymi wieżami obronnymi oraz regionalne muzeum 

etnograficzne. 

Przejazd do Uszguli, średniowiecznej, najeżonej wieżami wsi, położonej na wysokości 2200 m n.p.m. Zwiedzanie kompleksu 

starych  cerkwi, jedna z nich (XII wiek) jest zdobiona pięknymi freskami. Podziwianie zapierających dech w piersiach 

górskich krajobrazów, z wybijającymi się wierzchołkami gór: Szchara (5068 m n.p.m. – najwyższy szczyt Gruzji) oraz 

Uszba. Powrót do Mestii. Kolacja i nocleg w hotelu. 

  

День 10 Mestia –TBILISI  

Śniadanie, przejazd do Tbilisi .postoje po drodze . Przyjazd do Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczór z folklorem i 

tańcami . 

Odpoczynek i nocleg . 

 

День 11 

Transfer na lotnisko i wylot do Polski . 

Cena bez przelotu przy gr. 15  os. – 4395,-pln 

Przy grupie 25 osób – 4095,-pln 

CENA OBEJMUJE 

 przejazdy turystycznym autokarem/mikrobusem, samochodami terenowymi – UAZ,  

0 noclegów; zakwaterowanie w hotelach 3*/4**, pokoje 2-os., dopłata do pokoju 1-os.  

0 śniadań (szwedzki stół), 10 kolacji z regionalną kuchnią - w tym:  

występ miejscowego zespołu folklorystycznego,  

opłatę za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

opłata za  lokalnego przewodnika w Azerbejdżanie, i w Gruzji 

Ceny dodatkowe  

przeloty międzynarodowe rejsowymi liniami w klasie ekonomicznej,  

 PASZPORT – WIZA 

Na wyjazdem należy złożyć w biurze skan paszportu (strona ze zdjęciem zeskanowana w 

kolorze w formacie JPG), wypełniony w jęz. angielskim wniosek wizowy do Azerbejdżanu (1 

egz.), 1 skan zdjęcia – jak do paszportu (jasne tło, 3,5 cm x 4,5 cm w formacie JPG) oraz 

uiścić opłatę za wizę 120 PLN i za pośrednictwo wizowe 50 PLN. Paszport powinien być 

ważny, co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki. W paszporcie powinny być 

min. 2 strony wolne. 
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