
Pielgrzymka do Gruzji „ Ukochana ziemia Bogarodzicy” 
– 21/22-28/29.10.2020 - 1300 zł i 705 $ 
21-22.10.2020 - Przylot do Tbilisi ok. godz. 04:00 czasu gruzińskiego, spotkanie z 
przewodnikiem  i przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Odpoczynek. Śniadanie.

Zwiedzanie stolicy Gruzji Tbilisi - założoną w V wieku  Vakhtangem Gorgasali, królem
Iberii. Tbilisi jest najważniejszym przemysłowym, społecznym i kulturalnym centrum 
Gruzji.
Metekhi (XII w.) - miejsce pochówku pierwszego męczennika Gruzji - cariny Ranskiej 
Szuszanik (V w.).
Sioni - główna świątynia Tbilisi, poświęcona w imię Wniebowzięcia sw.Marii Panny, 
Stoi na brzegu rzeki Kura w historycznym centrum miasta. Przed wybudowaniem katedry
Tsamind Sameba (2004) istniał tu wydział gruzińskich katolików. Główną świątynią 
katedry jest krzyż św. Niny i jest on  oświecicielem Gruzji, utkany  z winorośli i 
rozciągnięty przez włosy Świętej Niny.
Święta góra Mtatsminda. Kościół Mama-Dawity (to jest kaplica Dawida i sw. Źródło, 
cela Dawida z  świętą wodą)
Tsminda Sameba - Katedra Świętej Trójcy w Tbilisi - główna katedra Gruzińskiej 
Cerkwi Prawosławnej. W katedrze jest 13 tronów. Wysokość świątyni wynosi 105,5 
metra. Katedra jest wybudowana przez Jego Świątobliwość Katolikosa - patriarchy całeje
Gruzji, patriarchy cerkwi gruzińskiej Ilii II. W czasie gdy zwierznikiem był patriarcha Illi
II  było ożywienie wiary prawoslawnej w Gruzji. 
Mccheta-  jest starożytną stolicą Gruzji, kolebką chrześcijaństwa w Gruzji, historyczne 
miejsce działalności oświeceniowej Świętej Równej wobec Apostołów Niny.
Klasztor Jvari - klasztor Św. Krzyża- który jest jak przedłużeniem kształtu stromej 
skały. Niezwykłe piękno tego miejsca, zainspirowało genialnego rosyjskiego pisarza 
Lermontowa do napisania poematu „Mtsiri”: „gdzie hałas się łączy, obejmując jakby 
dwie siostry, strumienie Aragvy i Kury. Obecny klasztor Jvari (krzyż), perła gruzińskiej 
architektury chrześcijańskiej, został wzniesiony w VI wieku na miejscu wzniesionego 
kościoła św. Ninom krzyżu. Z tego miejsca roztacza się wspaniały widok na 2 rzeki, 
które łączą się ze sobą.
Świątynia 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 wieku, pod wezwaniem Dwunastu Apostołów i jest miejscem 
nazywanym: wielkim sanktuarium chrześcijaństwa. Z tego powodu Mtskheta nazywa się 
Drugą Jerozolimą. W tym miejcu jest zakopany w ziemi Hiton Isusa Chrysta.
Klasztor Samtavro prowadzony jest przez Arcybiskupa Mcchety i Tbilisi Ilię II. 
Klasztor św. Niny został  zbudowany  w IV wieku przez cara 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) wspólczesnego świętego kilka lat temu 
kanonizowanego. Jego mogiła mirotoczyła. 
Klasztory i katedry w Mcchecie znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Kolacja w restauracji w Tbilisi (wino dodatkowo płatne).

Nocleg w Tbilisi



23.10.2020
Śniadanie.
Po śniadaniu wyjazd do Kachetii, głównego regionu uprawy winorośli i centrum 
gruzińskiego wina. Żyzne doliny południowego Kaukazu, gdzie zimy są łagodna, a lata 
ciepłe i słoneczne, to idealne warunki do uprawy winorośli. Dzięki wielowiekowej 
tradycji produkcja znakomitego wina jest na stałe wpisana w dziedzictwo kulturowe 
kraju.
Sighnaghi, „miasta zakochanych” otoczonego malowniczo murami obronnymi, niegdyś 
królewskie miasto, wybudowane na wzgórzu skąd roztacza się niesamowity widok na 
Dolinę Alazańską, główne miejsce uprawy winorośli, oraz szczyty Wielkiego Kaukazu. 
Signagi od kilku lat nosi miano perełki Kachetii. 
Sagaredzo, gdzie znajduje się katedra Ninotsminda z 575 rok, co stanowi 
najwcześniejszy architektoniczny zabytek chrześcijańskiej architektury. Obecnie 
funkcjonuje tu  klasztor żeński, który słynie z przepięknych ogrodów.
Wizyta w  monasterze Bodbe, którego budowa sięga IV-XI wieku. Kościół, w którym są
relikwie i grób Świętej Równej do Apostołów Niny, wychowawannicy  chrześcijaństwa 
w Gruzji. Kościół 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, w którym pielgrzymi mogą się zanurzyć. Do tego miejsca 
prowadzą bardzo strome schody około 20 min w jedną stronę. Dla chętnych można 
wynająć taxi za dodatkową opłatą.
Wyjątkowa kolacja u prywatnego gospodarza, podczas, której będziemy 
mięli możliwość skosztowania wina z qwewri (lampka białego i czerwonego wina w 
cenie kolacji.)

Nocleg w Telavi

24.10.2020
Śniadanie. Zwiedzanie Kakheti. 

Monastyr Dzveli Shuamta (V - VII wiek), na ścianach których znajdują się napisy w 
starożytnym alfabecie gruzińskim Asomtavruli, 
Katedra w Alaverdi, założona w pierwszej połowie VI wieku przez asyryjskiego Ojca 
Józefa z Alaverdi, którego grób znajduje się na terenie katedry. Jedna z najważniejszych 
świątyń tego regionu.
Wizyta w Gremi, stolicy Kakheti w średniowieczu, arcydzieło architektury 
średniowiecznej - kościół św. Archanioła. Jest to bardzo piękne miejsce, gdzie można 
podziwiać na polach ogromne połacie winogron.
Nekresi - jeden z najstarszych chrześcijańskich cerkwi w Gruzji, unikalna bazylika z IV 
wieku. Cerkiew jest położona nad przepascią i z tego miejsca rozciąga się przepiękny 
widok. Kolacja w restauracji (wino dodatkowo płatne). Nocleg w Tbilisi



25.10.2020

Śniadanie 

Wyjazd do Kazbegi - przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną. Na północy Gruzji 
pomiędzy pięciotysięcznikami Wielkiego Kaukazu leży kraina pięknych widoków i 
niesamowitych górskich szczytów.

Twierdza Ananuri z XVII w. (w późnym średniowieczu mieściła się tutaj rezydencja 
książąt Aragvskich eristawów) oraz w kurorcie górskim Gudauri. Przekroczenie 
Przełęczy Krzyżowej – 2.395 m n.p.m. 
Gruzińskie Pamukale -  wodospady z zimną wodą bogatą w żelazo przez c możemy
podziwiać przepiękne tarasy w kolorze czerwono-pomarańczowym wśród przepięknych
gór
Cminda  Sameba -  najważniejszą  atrakcją,  najbardziej  rozpoznawalnym  i
fotografowanym miejsce w całej  Gruzji jest  cerkiew w pobliżu wioski Gergeti u stóp
Góry Kazbek  (5047m n.p.m.)  –  XIV-wieczna  cerkiew Świętej  Trójcy,  położony  na
wysokości 2.170 m n.p.m.,  Wjazd jeepami do cerkwi (dodatkowo płatne). 
Kolacja w hotelu. 
Nocleg w Kazbegi.

26.10.2020
Śniadanie
Kazbegi –  Przepiękna  dolina  Juta,  w górach  Kazbegi.  Widoki  i  dziki  klimat  tego
miejsca  powoduje,  że  ma  się  wrażenie,  że  trafiło  się  do  innego,  cudownego  świata.
Trekking w dolinie Juta lub relaks w górach w okolicach hotelu
Przejazd do Tbilisi, zakwaterowanie.  Kolacja w tradycyjnej restauracji  z pokazem 
gruzińskich tańców ludowych i śpiewów (w cenę wliczona lampka wina białego i 
czerwonego)

27.10.2020
Wardzia -   wykute w skale starożytne miasto (XII w.), które jest największą atrakcją 
turystyczną regionu Mescheti. 
Położony w górach kompleks wywiera niezapomniane wrażenie. Zwiedzanie klasztoru 
pw. NMP. Po drodze zatrzymamy się przy średniowiecznej twierdzy Chertwisi (X w) – 
jednej z najstarszych warowni w Gruzji.  

Monaster Safar- początki monasteru sięgają X w, był rozbudowany w XI i w XIII w 
została wybudowana imponująca świątynia pod wezwaniem Św. Saby.

Przyjazd do Achalciche,  zakwaterowanie. Kolacja w hotelu (wino dodatkowo płatne) 
Nocleg.

28.10.2020
Po śniadaniu przejazd przez malownicze tereny górskie do Bordżomi.

Bordżomi wizyta w parku zdrojowym, degustacja słynnej  wody mineralnej. 37 * 
(2$ wejście do źródeł) Miasto zostało założone w 1829 roku. W  XIX wieku odkryte 
zostały chlorkowo-wodorowo-węglanowo-sodowo-wapniowe wody mineralne, mające 
leczniczy wpływ na drogi żółciowe i choroby przewodu pokarmowego. W czasach 



sowieckich miasto zyskało status modnego uzdrowiska. Przyjazd do Tbilisi. Wizyta 
na „pchlim targu“ . Targ znajduje się w pobliżu Suchego Mostu. Wybór jest naprawdę 
imponujący – na gruzińskim pchlim targu nie może zabraknąć gruzińskich figurek w 
strojach narodowych oraz rogów do picia wina, wyrobów gruzińskiego rękodzieła, 
zobaczymy tu antyki, złoto, książki, wojenne pamiątki, biżuterie, płyty…tu skrywają się 
rzemieślnicy, sprzedawcy obrazów, drewnianych arcydzieł czy filcowych stworów. Czas 
wolny w Tbilisi.

Kolacja w tradycyjnej restauracji w Tbilisi (wino dodatkowo płatne) . Nocleg w 
Tbilisi

29.10.2020  Transfer na lonisko o godz. 2:00
W cenie pielgrzymki|:

• Transfery i  transport zgodnie z programem
• Zakwaterowanie – w hotelach 3***/hostelu (guest houses)- , pokoje 2/3osobowe – 5 

noclegów w Tbilisi 3*, 1 nocleg w Telawi 3*, 1 nocleg w Kazbegi - hostel, 1 nocleg w
Achalciche 3*

• wyżywienie według programu – ŚNIADANIA –8, KOLACJE 8 ( w tym 2 kolacje z 
winem (lampka białego wina i lampka czerwonego wina) -w tradycyjnej restauracji  z 
pokazem gruzińskich tańców   +  kolacja w Kachetii) w pozostałych kolacjach napoje 
i wino dodatkowo płatne

• 1 butelka wody dziennie/osoba (0,5l)
• opieka polskojęzycznego przewodnika, ojca duchownego i pilota

CENA NIE ZAWIERA

Bilety wstępu  – dojazd kolejką linową do twierdzy Narikala (2$/osoba), Gremi (2$ osoba), 
Nekresi (1$/osoba),  Wardzia (4$/osoba)*

Dojazd samochodami terenowymi 4X4 do cerkwi Sameba w Stepancminda (Kazbegi) – 
samochody 6-osobowe (30$ za samochód)*

Dojazd samochodami terenowymi 4X4  do Juty (samochody 6-osobowe  - 50$ za samochód)*

Wejście do Parku w Borjomi – 1$, kąpanie się w gorących źródłach w Borjomi 2$*

Wydatków własnych, dojazdu i powrotu z lotniska w Warszawie*

*Ceny biletów wstępu i dojazdy samochodami terenowymi mogą nieznacznie się różnić, gdyż
są z 2019 roku

Kontakt: Julita Markiewicz-Mudź tel.: +48 790 363 631 drogadoraju@omon.pl


