
GRUZJA I ARMENIA

Dzień 1
Przelot na trasie z Warszawy do Tbilisi.

Dzień 2 — Tbilisi
Zwiedzanie Tbilisi, stolicy Gruzji, jednego z najstarszych 
miast na świecie. W programie katedra Sioni z najważniej-
szą relikwią kościoła gruzińskiego czyli Krzyżem św. Niny, 
katedra św. Trójcy oraz świątynia Matki Bożej Metechskiej. 
Po południu spacer ulicami Starego Miasta i czas wolny.

Dzień 3 — Kachetia / Signagi
Przejazd w okolice Kachetii, rejonu słynącego z uprawy win-
nej latorośli. Zwiedzanie piwnic, gdzie leżakują doskonałe, 
gruzińskie wina, połączone z degustacją. Następnie spacer 
po Signagi, uroczym mieście zwanym City of Love, które 
niegdyś było okazałą twierdzą położoną na szczycie góry. 
Przejazd do monastyru Bodbe i wizyta w klasztorze św. Niny, 
wzniesionym w miejscu pochówku Świętej.

Dzień 4 — Ananuri / Kazbegi
Całodzienny przejazd Gruzińską Drogą Wojenną, malow-
niczą trasą biegnącą przez Kaukaz. Po drodze zwiedzanie 
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twierdzy Ananuri i ciąg dalszy podróży wzdłuż rzeki Tergi. 
Po przyjeździe do Kazbegi, wizyta w najpiękniejszym prawo-
sławnym klasztorze w Gruzji Cminda Sameba, wzniesionym 
wśród zielonych wzgórz Kaukazu. Przepiękne widoki oraz gó-
rujący nad kościółkiem imponujący Lodowy Książę – Kazbek, 
czynią to miejsce sztandarowym punktem na mapie Gruzji.

Dzień 5 — Mccheta
Wycieczka do starożytnej stolicy Gruzji Mcchety, miasta 
muzeum, wpisanego na listę UNESCO. Zwiedzanie katedry 
Sweticchoweli z XI wieku, miejsca pochówku wielu gruziń-
skich królów, w której jest przechowywana jedna z głównych 
relikwii chrześcijaństwa Chiton Pana. Kolejne punkty progra-
mu to świątynia Samtawro i monastyr w Dżwari, wzniesiony 
w miejscu gdzie modliła się św. Nino.

Dzień 6 — Kutaisi
Przejazd do Kutaisi, drugiego co do wielkości miasta Gru-
zji. W programie zwiedzanie zespołu klasztornego Gelati 
i katedry Bagrati. Po południu spacer w rezerwacie przyrody 
Sataplia, który chroni liczne w tym rejonie pomniki geolo-
giczne, paleontologiczne i botaniczne.
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Dzień 7 — Batumi
Pobyt w Batumi, najpiękniejszym gruzińskim kurorcie na 
wybrzeżu Morza Czarnego. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym 
i spacer po Starym Mieście. Czas wolny na plaży i słynnym 
bulwarze Batumi.

Dzień 8 — Vardzia
Wyjazd do Vardzia i zwiedzanie skalnego miasta położonego 
na wysokości ok. 1300 m. n.p.m, przez wiele lat najważniej-
szego ośrodka religijno-kulturalnego monarchii gruzińskiej. 
Postój przy twierdzy Chertwisi, która od średniowiecza bro-
niła dostępu do Gruzji. Przekroczenie granicy gruzińsko-

-armeńskiej.

Dzień 9 — Odzun / Dilidża
Przejazd do Odzun, miasta gdzie znajduje się jedna z naj-
piękniejszych ormiańskich bazylik z VI w. Następnie zwie-
dzanie klasztoru Haghpat, zwanego perłą ormiańskiej 
architektury średniowiecznej. Po południu pobyt w Parku 
Narodowym Dilidżan i wizyta w zespole klasztornym Ha-
garcin, leżącym na terenie parku.

Dzień 10 — Sewan / Noratuz
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Po przyjeździe do Sewan, zwiedzanie klasztoru Sewanawank, 
jednego z najbardziej znanych armeńskich zabytków. Na-
stępnie wizyta w Noratuz, gdzie na cmentarzu przy kościele 
Airwank, można podziwiać średniowieczne chaczkary czyli 
kamienne stelle, z których słynie ta miejscowość. 

Dzień 11 — Erywań / Khor Virap
Zwiedzanie Erywania, stolicy Armenii. W programie Aka-
demia Nauk, Parlament oraz Pałac Prezydencki. Ponadto: 
Teatr Opery i Baletu, schody Kaskada i twierdza Erebuni, 
najstarszy zabytek miasta. Przejazd do Khor Virap, dawnej 
stolicy, gdzie Armenia jako pierwszy kraj na świecie została 
ochrzczona i skąd można podziwiać wspaniałe widoki na 
biblijny Ararat.

Dzień 12 — Eczmiadzyń / Erywań
Do południa przejazd do Eczmiadzynia, miejsca określanego 
Watykanem kościoła ormiańskiego. W programie zwiedzania 
katedra, zwana „Kościołem – Matką Wszystkich Ormian” 
i kościół św. Gajane. Powrót do Erywania.

Dzień 13
Przelot do Polski.
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