PIELGRZYMKA DO GRUZJI

10-17 października 2020

Kutaisi / Bagrati / Szrosza / Tbilisi / Bodbe / Signagi / Weliscyche / Mccheta / Kazbegi
Ananuri / Gori / Uplistsikhe / Gelati / Mocameta
Dzień 1: Przelot Kraków – Kutaisi / Tskaltubo (50 km.)
Zbiórka w parafii. Przejazd na lotnisko w Krakowie. Przylot na lotnisko w Kutaisi. Spotkanie z przewodnikiem. Zakwaterowanie w
Guesthousie. Nocleg w Kutaisi (lub w hotelu w Tskaltubo).

Dzień 2: Kutaisi / Tskaltubo - Szrosza – Gori - Uplistsikhe - Tbilisi (270 km.)
Śniadanie w hotelu. Po drodze zatrzymujemy się w Szrosza - Rynek ceramiki - gliny. Kierujemy się do Upliscyche - najstarszego
skalnego miasta na terenie Gruzji i jednego z najważniejszych handlowych punktów na Jedwabnym Szlaku, jest ona najstarszym
zabytkiem Gruzji (II tys. p.n.e.) Po drodze zatrzymujemy się w Gori. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Tbilisi.

Dzień 3: Tbilisi
Śniadanie w hotelu. Zaczynamy zwiedzanie od starej części miasta - cerkwi Metechi (XIII w). Będziemy podziwiali piękny widok na
stare miasto. Dalej jedziemy koleją linową do twierdzy Narikala (IX w), zobaczymy fantastyczny widok na całe miasto i ogród
botaniczny. Kontynuujemy spacer do Abanotubani (znane łaźnie siarkowe, które zawsze były i są wizytówką części miasta Tbilisi,
bardzo popularne wśród turystów i mieszkańców miasta). Idziemy znanymi uliczkami Szardeni, a kończymy zwiedzanie przy
Anczyskhati. Kolacja w lokalnej restauracji z Folk Show. Nocleg w Tbilisi.

Dzień 4: Tbilisi – Bodbe – Signagi – Weliscyche – Tbilisi (270 km.)
Śniadanie. Wyjazd do Kacheti - jednego z najbardziej znanych regionów Gruzji. Zwiedzamy klasztor w Bodbe. Dojazd do Signagi,
„miasta wiecznej miłości” - położone na wzgórzu, w środku rozległej winnej równiny, mur Sighnaghi oferuje spektakularne widoki
we wszystkich kierunkach. Tutaj można podziwiać widoki wciśniętej pomiędzy pasmem Głównego Wielkiego Kaukazu i Górami
Gomborskimi Równiny Alazani. Następnie Jedziemy do Welistsikhe – Veranda. Będziemy mieli obiad razem z degustacją dwóch
rodzajów wina i wódki. Powrót, nocleg w hotelu w Tbilisi.

Dzień 5: Tbilisi - Mccheta - Samtawro – Kazbegi/Gudauri (180 km.)
Śniadanie. Zwiedzamy Mcchetę - pierwszą stolicę i centrum religijne Gruzji. Zwiedzamy Monastyr Dżwari (VI w) i Katedrę
Sweticchoweli (XI w), gdzie wg: legendy pochowana jest Szata Chrystusa. Następnie zwiedzamy Samtawro (XI w.). Cała Mccheta
z jej zabytkami jest na liście UNESCO. Zaczynamy naszą podróż po Gruzińskiej Drodze Wojennej, wśród gór Wielkiego Kaukazu.
Przejazd do miasteczka Kazbegi, głównego miasta w regionie Khewi. Lokalnymi samochodami (4x4) podjeżdżamy do Cerkwi
Gergeti (XIV w), skąd rozpościera się niesamowity widok na miasteczko i góry Kaukaskie ze szczytem Kazbeg (5047 m n.p.m.).
Kolacja i nocleg w Guesthousie Kazbegi.

Dzień 6: Gudauri/Kazbegi - Ananuri – Bagrati - Kutaisi/Tskaltubo (320 km.)
Śniadanie w Hotelu. Zwiedzamy twierdzę Ananuri (XVII w.) z przepięknym widokiem na sztuczne jezioro Żinwali. Zwiedzamy
Bagrati (1003 r.) - symbol zjednoczonej Gruzji. Kolacja i nocleg w Guesthousiew Kutaisi/Tskaltubo.

Dzień 7: Kutaisi/Tskaltubo - Batumi - Kutaisi/Tskaltubo (280 km.)
Śniadanie w Hotelu. Przejazd do Batumi - malowniczo położonego nad Morzem Czarnym. Zwiedzanie miasta: Piazza, Pałac
Europy, spacer nad promenadą itd. Kolacja i nocleg w Guesthousiew Kutaisi/Tskaltubo.

Dzień 8: Kutaisi Miasto / Tskaltubo - Gelati - Mocameta - Trasnsfer (80 km.)
Śniadanie. Przejazd do centrum, zwiedzania miasta Kutaisi, dla chętnych możliwość wizyty na bazarze. Wyjeżdżamy w kierunku
Gelati – miasta z trzema cerkwami i akademią nauk, gdzie studiowali wybitni myśliciele gruzińscy i greccy. Kompleks, wpisany na
listę UNESCO, powstał w złotych czasach gruzińskiej monarchii. Jego fundatorem był król Dawid Budowniczy. Dalej zwiedzamy
Klasztor Mocameta - w tej świątyni znajdują się relikwie Dawida i Konstantyna Mcheidze. Kolacja w lokalu. Transfer na lotnisko.
Wylot do Krakowa i przejazd do parafii.

Koszt: 600 USD + 1300 PLN
(zaliczka 500zł)

ORGANIZATOR:
Santiago Tours - Salon sprzedaży:
43-100 Tychy, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Siedziba biura: 40-645 Katowice, ul. Tunelowa 24F
tel.: 32 204 27 77 - santiagotours@santiagotours.pl

ŚWIADCZENIA: przelot, zakwaterowanie w hotelach i pensjonatach klasy
ekonomicznej w pokojach dwuosobowych i trzyosobowych. Wyżywienie dwa posiłki dziennie - śniadania i obiadokolacje z daniami kuchni gruzińskiej
i europejskiej. Transport - przejazdy klimatyzowanym autobusem, opieka
polskojęzycznego pilota-rezydenta, degustacja wina, wejścia do wszystkich
obiektów objętych opłatami i wiele innych atrakcji. Ubezpieczenie KL i NNW.

ZAPISY:
Parafia św. Mikołaja
w Raciborzu
47-400 Racibórz
ul. Kościelna 1
Telefon: 32 415 22 56

