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Proponowany program wyjazdu: 

 

Dzień 1. Kraków – Kutaisi – Batumi 

Wylot z Krakowa o godz. 6:10. Przylot do Kutaisi o godz. 11:20 (czasu lokalnego). Przejazd do 

Batumi, miasta w południowo-zachodniej Gruzji, położonego u wybrzeża Morza Czarnego i będącego 

stolicą autonomicznej republiki Adżarii. Spacer po mieście nazywanym „gruzińskim Las Vegas” 

(część bulwaru i Stare Batumi). Nocleg w Batumi. 

 

Dzień 2. Batumi   

Prezentacje dotyczące zagadnień planowania przestrzennego i urbanistyki na przykładzie Batumi oraz 

wycieczka studyjna po mieście. Zwiedzanie najważniejszych zabytków Batumi w tym m.in.: 

tureckiego meczetu z II połowy XIX w., eklektycznej zabudowy willowej z przełomu XIX i XX w., 

Parku Przymorskiego czy Uniwersytetu. Nocleg w Batumi. 

 

Dzień 3. Batumi – Upliscyche – Mccheta – Tbilisi 

Wyjazd z Batumi. Przejazd do Tbilisi przez miasto Gori, zwiedzanie skalnego miasta Upliscyche 

datowanego na X w. p.n.e. Zwiedzanie dawnej stolicy Gruzji – Mcchetę, w tym monumentalnej 

katedry Sweti Cchoweli z XI w, następnie zwiedzanie monastyru Dżwari – jednego z najstarszych 

monastyrów w Gruzji. Ze wzgórza rozpościera się piękna panorama na Mcchetę i zlewisko rzek 

Mtkwari i Aragwi. Nocleg w Tbilisi. 

 

Dzień 4. Tbilisi 

Prezentacje dotyczące zagadnień planowania przestrzennego i urbanistyki na przykładzie Tbilisi oraz 

wycieczka studyjna. Zwiedzanie Starego Miasta oraz najstarszej części Tbilisi w tym: historycznej 

zabudowy, katedry Sioni (XI w.), Mostu Pokoju i Placu Wolności. Wjazd kolejką na twierdzę 

Narikala, przejście w charakterystyczny obszar łaźni siarkowych. Po zwiedzaniu uroczysta kolacja 

w gruzińskim stylu wraz z pokazem tańców gruzińskich. Nocleg w Tbilisi. 
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Dzień 5. Tbilisi 

Kontynuacja prezentacji dotyczących zagadnień planowania przestrzennego i urbanistyki na 

przykładzie Tbilisi. Dalsze zwiedzanie miasta. Wieczorem możliwość skorzystania z wizyty 

w słynnych łaźniach siarkowych. Nocleg w Tbilisi. 

 

Dzień 6. Tbilisi – Kvareli – Sighnaghi – Tbilisi 

Wyjazd do Kachetii – winnego regionu Gruzji. Odwiedziny winiarni Khareba w Kvareli, gdzie 

poznamy proces powstawania gruzińskiego wina, które później będziemy degustować. Winiarnia jest 

wyjątkowa ze względu na to, że w całości znajduje się w tunelach wydrążonych w skale Kaukazu 

Wielkiego. Następnie przejazd w okolice malowniczego miasteczka Sighnaghi, zwiedzanie 

historycznych murów otaczających Sighnaghi. Zwieńczeniem dnia będzie gruzińska supra 

w gospodarstwie z pysznym domowym jedzeniem oraz winem. Nocleg w Tbilisi. 

 

Dzień 7. Tbilisi – Ananuri – Kazbegi – Tbilisi 

Przejazd w kierunku Gruzińskiej Drogi Wojennej. Po drodze zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVII w.), 

pięknie położonej nad turkusowymi wodami zbiornika Żinwalskiego oraz wjazd w pasmo gór 

Kaukazu Wielkiego. Przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną, na której najwyższy punkt to 2395 m 

n.p.m. W Kazbegi przesiadka do samochodów terenowych, przejazd na wysokość 2170 m n.p.m., 

gdzie znajduje się jeden z symboli Gruzji – cerkiew Cminda Sameba, zbudowana w XIV w. u stóp 

góry Kazbek. Z punktu, gdzie znajduje się cerkiew rozpościera się niesamowity widok na 

miejscowość Kazbegi i monumentalną górę Kazbek (5047 m n.p.m.). Droga powrotna do Tbilisi. 

Nocleg w Tbilisi. 

 

Dzień 8. Tbilisi – Kutaisi – Kraków 

Wczesne wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Kutaisi na lotnisko. Wylot z Kutaisi do Krakowa 

o godz. 11:55 czasu gruzińskiego. Lądowanie w Krakowie o godz. 13:15 czasu polskiego. 

 

Zaznaczamy, że program merytoryczny i turystyczny jest ramowy i może ulec zmianie, a prezentacje 

wykładów oraz wycieczka studyjna w Tbilisi mogą odbyć się jednego dnia. 

 

 

Koszty wyjazdu: 

 

Koszt wyjazdu dla członków Stowarzyszenia wyniesie 3890,00 zł, natomiast dla pozostałych 

uczestników 4090,00 zł. Cena wyjazdu zawiera: 

− bilet lotniczy Kraków – Kutaisi – Kraków z bagażem podręcznym (10 kg), 

− ubezpieczenie turystyczne, 

− transfer z lotniska w Kutaisi w dniu przyjazdu i na lotnisko w dniu wyjazdu, 

− opiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika w trakcie całego wyjazdu, 

− transport komfortowym, klimatyzowanym autobusem na całej trasie wycieczki, 

− 7 noclegów w hotelach 3-gwiazdkowych (pokoje 2-os.; lub 3-os. w razie konieczności) 

− wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji (do obiadokolacji podawane jest wino ok. 350 ml/os.) 

oraz 0,5 l wody na osobę każdego dnia, 

− bilety wstępu do wszystkich obiektów wymienionych w programie, 

− wjazd kolejką na twierdzę Narikale w Tbilisi, 
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− degustacja wina w Kachetii, 

− przejazd samochodami terenowymi w pobliżu góry Kazbek. 

 

Kalkulacja cenowa jest przygotowana dla grupy min. 30 os. (przy większej liczbie uczestników – min. 

40 os. – cena może zostać obniżona o kwotę ok. 200 zł). 

 

Prosimy o zgłoszenia do dnia 22.02.2019 r. na adres e-mailowy biura Stowarzyszenia URBANIŚCI 

POLSCY wraz z wpłatą zaliczki w kwocie 1570,00 zł/os. W razie potrzeby wystawienia faktury, 

prosimy również o przesłanie niezbędnych danych płatnika. 

 

Zaliczkę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia: 

 

Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY 

ul. Cieszyńska 2 

30-015 Kraków 

 

Bank PEKAO S.A. Nr konta: 96 1240 5194 1111 0010 6098 6211 

 

Terminy wpłat kolejnych zaliczek: 

− II zaliczka (1000,00 zł) – do 25.03.2019 r. 

− III zaliczka (1000,00 zł) – do 15.07.2019 r. 

− IV zaliczka (pozostała kwota) – do dnia 09.09.2019 r. 

 

 

Informacje organizacyjne: 

 

1. Termin wyjazdu:  22.09.2019 (niedziela) – 29.09.2019 (niedziela)  

2. Organizatorem wyjazdu jest Biuro Turystyczne CAUCASIAN DREAM, Anna Kula 

3. W razie pytań – proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny pod numerem 603-692-352 

(Biuro Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY – Katarzyna Kudłacz) 

 

 

 


