Pielgrzymka do Gruzji „Ukochana Ziemia Bogarodzicy”
03-10/11 października 2018 r.
Cena: 450 $ i 1200 zł
03.10.2018 – Przyjazd do Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu w godzinach nocnych.
04.10.2018:- Śniadanie.
- Wycieczka po mieście Tbilisi ("miasto światła") - miasto gościnności, miłości i przyjaźni. Rozciąga się
wzdłuż doliny rzeki Kura, między pasmami gór St. Davida i Mahaty położonego wzdłuż najstarszego muru
obronnego Narikala z IV w. Znajduje się tu Cerkiew Metechi – zachwyca ona swym wyjątkowym
położeniem na wyniosłej skale, pionowo opadającej do wód rzeki Mtkwari. W podziemiach świątyni
spoczywają relikwie gruzińskiej królowej z V w. Św. Szuszanik, którą własny mąż chciał torturami zmusić
do nawrócenia na wiarę persów.
- Następnie zobaczymy starą dzielnicę, kolorowe kawiarnie, sklepy z antykami, muzea, modernistyczne
wystawy, błyszczące w światłach świątynie, mosty, wspaniałą katedrę Sameba, jedną z najwyższych w
Europie.
- Wycieczka do Vardzia - jaskiniowego klasztoru pw. Wniebowzięcia NMP (XII-XIII w.). Zwiedzanie
kompleksu klasztornego, kompleksu królewskiego, oglądanie jednego z trzech słynnych portretów królowej
Tamary, umieszczonych na wewnętrznej ścianie królewskiej świątyni jaskiniowej.
- Klasztor Safar.
- Powrót do Tbilisi drogą przebiegającą wzdłuż Wąwozu Borjomi, Parku Narodowego Borjomi
Kharagaul, jednego z medycznych uzdrowisk w Gruzji.
05.10.2018:- Śniadanie.
- Wyjazd do wschodniej Gruzji - Kakheti. Droga biegnie, wzdłuż doliny rzeki Alazani.
- Monastyr Dzveli Shuamta (V-VII w.), na ścianach których znajdują się napisy w starożytnym alfabecie
gruzińskim Asomtavruli.
- Katedra w Alaverdi, założona w pierwszej połowie VI w. przez asyryjskiego ojca Józefa z Alaverdi,
którego grób znajduje się na terenie katedry.
- Wizyta w Gremi, stolicy Kakheti w średniowieczu, arcydzieło architektury średniowiecznej - cerkiew św.
Archanioła. Jest to bardzo piękne miejsce, gdzie można podziwiać na polach ogromne połacie winogron.
- Nekresi - jeden z najstarszych chrześcijańskich kościołów w Gruzji, unikalna bazylika w Gruzji z IV w.
Cerkiew jest położona nad przepaścią i z tego miejsca rozciąga się przepiękny widok.
- Powrót do Tibilisi i kolacja.

06.10.2018:- Śniadanie.
- Sagaredzo, gdzie znajduje się katedra Ninotsminda z 575 r., co stanowi najwcześniejszy architektoniczny
zabytek chrześcijańskiej architektury. Obecnie funkcjonuje tu klasztor żeński.
- Wizyta w monasterze Bodbe, którego budowa sięga IV-XI w. Znajdują się tutaj relikwie świętej Niny,
równej apostołom, oświecicielki Gruzji. Cerkiew zbudował Mirian, pierwszy chrześcijański król Gruzji.
Zgodnie z legendą w miejscu, w którym modliła się św. Nina, z ziemi wynurzyło się źródło, którego wody są
lecznicze. Na terenie klasztoru znajduje się kąpielisko ablucji, w którym pielgrzymi mogą się zanurzyć. Do
tego miejsca prowadzą bardzo strome schody ok. 20 min. w jedną stronę. Dla chętnych można wynająć taxi
za dodatkową opłatą.
- Wizyta w Klasztorze Hirsa, założonym przez asyryjskiego ojca Stefana Hirseli w VI w., który pochowany
jest na terenie klasztoru.
- Lauru Davida Garedjiego. Kompleks składający się z kilkuset wykutych w skałach budynków, rozciąga
się prawie na 25 km na terenie pustyni.W kompleksie siedmiu klasztorów najstarszy z nich został założony
przez Davida Garedjiego, jednego z 13 asyryjskich misjonarzy, w pierwszej połowie V w.
- Powrót do Tbilisi i kolacja.
07.10.2018: - Śniadanie.
- Stepantsminda (Kazbegi). Wizyta w malowniczej fortecy Ananuri (XVI w.), położonej nad rzeką Aragvi
i zalewem Zhinvali. Dalsza trasa będzie przebiegać wzdłuż rzeki Tergita, przez przełęcz Cross (2400 m).
- Wycieczka do Kazbegi:
 Cerkiew Świętej Trójcy Gergeti (2170 m n.p.m.). Dostęp do cerkwi pieszo lub dżipem dla 4-6
osób za dodatkową opłatą.
 Cerkiew Świętej Trójcy (Tsminda Sameba) jest cerkwią kopułową, zbudowaną w XIV w. - jedyna
świątynia tego typu w dzielnicy Kazbegi. Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1795 r. Podczas
okupacji Persów ukryto tu relikwie, w tym krzyż św. Niny. W świątyni znajduje się ikona Matki
Bożej Odigitria. Obecnie znajduje się tu mały klasztor. Przy dobrej pogodzie, jest fantastyczny
widok na jeden z najwyższych szczytów w Gruzji - Mount Kazbek (5147 m.).
- Powrót do Tbilisi. Kolacja. Nocleg.
08.10.2018: - Śniadanie
- Mtskheta - jest starożytną stolicą Gruzji, kolebką chrześcijaństwa w Gruzji, historyczne miejsce
działalności oświeceniowej Świętej Niny, równej apostołom.
- Klasztor Jvari (czyli krzyża) - W latach 586 – 605 zbudowano tu świątynię, która przetrwała do tej pory.
Klasztor stał się miejscem pielgrzymek chrześcijan z całej okolicy. W miejscu świątyni znajdował się
drewniany krzyż, który postawiła tu święta Nina, która modliła się na wzgórzu i kazała wybudować tu
świątynię. Z góry, na której stoi monaster Dżwari, roztacza się wspaniały widok – szczególnie piękny przez
otwory okien – na leżącą na prawym brzegu wideł rzeki Mcchetę i jej zabytki.
- Centralne miejsce w Mcchecie obejmuje Świątynię Svetitskhoveli (Życiodajny filar), jest patriarchalną
cerkwią katedry Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej. Tu została zbudowana pierwsza cerkiew w Gruzji.
Świątynia była drewnianą konstrukcją wspieraną przez "Życiodajny filar". Obecna cerkiew jest z XI w., pw.

Dwunastu Apostołów i jest miejscem nazywanym wielkim sanktuarium chrześcijaństwa. Z tego powodu
Mccheta nazywa się Drugą Jerozolimą. W tym miejscu jest zakopany w ziemi Hiton Jezusa Chrystusa.
- Mccheta: Klasztor Samtavro prowadzony jest przez Arcybiskupa Mcchety i Tbilisi Ilię II. Monaster
św. Niny został zbudowany w IV w. przez króla Miriana i jest to święte miejsce zamieszkania i działalności
św. Niny. W świątyni znajduje się wiele obiektów sakralnych: część Filaru Tworzącego Życie, cudowna
ikona Matki Bożej Iwierskiej, cudowna ikona św. Niny, groby świętych królów Miriana i Nany, relikwie
św. Shio z Mgvima, relikwie św. Gabriela (Urgebadze) współczesnego świętego kilka lat temu
kanonizowanego. Jego mogiła mirotoczyła. Klasztory i katedry w Mcchecie znajdują się na liście
światowego dziedzictwa UNESCO.
- Wizyta w monasterze Shio Mgvim, oddalonego o kilka kilometrów od Mcchety w wąskim wąwozie na
północnym brzegu rzeki Kura. Zgodnie z historyczną tradycją, pierwszą wspólnotę zakonną założył mnich
Shio w VI w., jeden z 13 asyryjskich ojców, którzy przybyli do Gruzji jako misjonarze. Pierwszym
budynkiem klasztoru jest cerkiew św. Jana Chrzciciela (VI w.). Jaskinie wykopane przez mnichów również
są z tego samego okresu.
- Powrót do Tbilisi i kolacja.
09.10.2018: - Śniadanie.
- Zwiedzanie stolicy Gruzji Tbilisi - założoną w V w. Przez Vakhtangem Gorgasali, króla Iberii. Tbilisi jest
najważniejszym przemysłowym, społecznym i kulturalnym centrum Gruzji.
- Anchiskhati (VI w.) - kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w którym przechowywano ikonę
Anchiskhati.
- Metekhi (XII w.) - miejsce pochówku pierwszej męczennicy Gruzji - Szuszanik, księżniczka Ranska V w.
- Narikala - kompleks budowy różnych epok na górze Mtatsminda w Starym Tbilisi. Zbudowany w IV w.
W VII w. był nazywany Shuris-Tsikhe.
- Sioni - główna świątynia Tbilisi - Stoi na brzegu rzeki Kura w historycznym centrum miasta. Przed
wybudowaniem katedry Tsmind Sameba (2004 r.) istniał tu wydział gruzińskich katolików. W katedrze
przechowywany jest krzyż św. Niny, uznawany za najcenniejszą relikwię Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej.
10.10.2018: - Śniadanie
- Święta góra Mtatsminda. Kościół Mama-Dawity – jest tu kaplica Dawida i jego cela ze świętą wodą
- Cerkiew Kvashveti, Kościół św. Jerzego - w centrum Tbilisi.
- Wizyta w rosyjskiej cerkwi prawosławnej pw. Aleksandra Newskiego.
- Tsminda Sameba - Katedra Świętej Trójcy w Tbilisi - główna katedra Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej.
W katedrze jest 13 tronów. Wysokość świątyni wynosi 105,5 m. Katedra jest wybudowana przez Jego
Świątobliwość Katolikosa - patriarchę całej Gruzji.
- Kolacja.
- Wyjazd na lotnisko. – powrót do Polski w nocy z 10/11.10.2018

Kolejność zwiedzania i program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi 2-3-osobowych pokojach, 7 noclegów
- posiłki (śniadania, obiadokolacje)
- przewodnik lokalny w języku rosyjskim
- pilot
- opieka ojca duchownego
- ubezpieczenie medyczne

Cena nie obejmuje:
- kolejka linowa na Mtatsminda w Tbilisi - 3-5 lari (GEL)
- kolejka linowa o Narikala - 2 lari
- przejazd jeepem do cerkwi Świętej Trójcy Gergeti 40-50 USD.
- Samochód dla 6 osób (około 7 USD od osoby)
- Wycieczka do jaskiniowego miasta Vardzia (z przewodnikiem) - 10 GEL.
- wydatków własnych
- napoi do obiadokolacji
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych
- dojazdu na lotnisko Warszawa Okęcie i powrotu z lotniska
1 lari (GEL) to ok. 0,4 USD, 1$ około 2,49 (GEL)

Kontakt: Julita Markiewicz-Mudź tel.: +48 790 363 631
julita_markiewicz@wp.pl
Cena pielgrzymki może ulec zmianie, ze względu na kurs euro, dolara, opłaty lotniskowe oraz zmienne ceny w
biurach podróży i biletów lotniczych. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, gdyby nie było
wystarczającej ilości chętnych. Pierwszeństwo w uczestnictwie pielgrzymki mają osoby, które zgłoszą się jak
najwcześniej. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

