GRUZJA i ARMENIA
30.06. – 10.07.2018
11 DNI SAMOLOTEM
* w cenie wyjazdu podróż z bagażem podręcznym 55x45x23 cm
* bagaż główny do 20 kg płatny dodatkowo 360 zł

4995 zł/os.* – przy grupie 40 uczestników
1 dzień:
Zbiórka na lotnisku w Warszawie, odprawa i przelot do Kutaisi (08:55 – 14:15).
Zwiedzanie starożytnego miasta Kutaisi: odwiedziny klasztoru i akademii Gelati (XII
w), założonych przez wielkiego gruzińskiego króla Dawida IV-Budowniczego,
obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wizyta w katedrze
Bagrati, następnie przejazd w kierunku Achalcyche. Po drodze Borzomi:
degustacja wody mineralnej. Zwiedzanie twierdzy Achalcyche, miejsce związane
z rodziną Sarlia Aznawura, Miasto jest centrum katolickim w Gruzji – kompleks
religijny: cerkiew prawosławna św. Mariny, meczet, kościół katolicki i klasztor sióstr
benedyktynek, synagoga i ormiański kościół. Obiadokolacja. Nocleg w Achalcyche.
2 dzień:
Śniadanie, zwiedzanie skalnego miasta Wardzia, które było zamieszkałe już w
początkach naszej ery. Spacer 70 – metrowym tunelem, zwiedzanie monastyru
wykutego w skałach. Przejazd do Armenii. Przekroczenie granicy (około 30 minut 1 godzina). Obiadokolacja i nocleg w Erewaniu.
3 dzień:
Śniadanie. Podróż do starej stolicy Armenii - miasto Wagarszapat (Eczmiadzyn):
rezydencje Ormiańskiego Apostolskiego kościoła katolikosa, kościół katedralny
Surb Eczmiadzyn (Św. Eczmiadzyn - 303 r. n. e.), zwiedzanie muzeum "Skarbnica
Eczmiadzyn", gdzie m.in. jest przechowywana nasada oszczepu, którym był
raniony Jezus Chrystus. Ruiny unikatowej świątyni Zwartnoc, Święty Eczmiadzyn
i świątynia Niebiańskich Sił. Następnie wizyta w muzeum ludobójstwa Ormian.
Powrót do Erewania i zwiedzanie – Muzeum Matenadaran, przed którym stoi
pomnik św. Masztoca, twórcy ormiańskiego i gruzińskiego alfabetu. Zwiedzanie
Muzeum Zagłady i wizyta przy pomniku Tsitsernakaberd, który upamiętnia
ludobójstwo z 1915 r. Obiadokolacja i nocleg w Erewaniu.
4 dzień:
Śniadanie. Wycieczka do Garni: zwiedzanie cytadeli i pogańskiej świątyni,
będącymi świetnymi przykładami hellenistycznej oraz antycznej sztuki armeńskiej.
Następnie zespól klasztorny Geghard, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Duża część monastyru została wykuta w skalach. Powrót do Erewania.
Odwiedziny największego miejskiego targowiska – Vernissage, na którym setki
sprzedających oferują wiele unikalnych pamiątek. Na życzenie wizyta do Wytwórni
Ormiańskiego Koniaku Ararat. Obiadokolacja i nocleg w Erewaniu.
5 dzień:
Śniadanie. Odwiedziny legendarnego klasztoru Chor Wirapa, zbudowanego w
Artaszacie podczas panowania dynastii Arszakids. Położony jest w dolinie
naprzeciw biblijnej góry Ararat, na której zgodnie z tradycją osiadła Arka Noego.
Miejsce to związane jest także ze Św. Grzegorzem Oświecicielem, który uczynił
chrześcijaństwo religią państwową w Armenii. Obiad w jaskini. Dalej wizyta w
Norawank - klasztorny kompleks, zbudowany w XIII wieku naszej. Powrót do
Erewania. Kolacja. Nocleg.
6 dzień:
Śniadanie. Podróż do niebieskiej perły Armenii: największe z jezior Kaukazu wysokogórskie jezioro Sewan (1900 m). Zwiedzanie klasztoru Siewanawank, skąd
roztacza się wspaniały widok nad jezioro. Przejazd do Dilizan: wizyta w muzeum
malarstwa, w którym szeroko przedstawione są rosyjskie i ormiańskie (Ajwazowski,
Minas Awiestian i inne) i zachodnioeuropejskie dzieła XVII-XIX w. (Grioz, mistrz
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kola Correggia, flamandzcy mistrzowie XVII w. i inni.). Wycieczka do klasztoru
Sanain. Przejazd do Tbilisi. Przekroczenie granicy (około 30 minut - 1 godzina).
Zakwaterowanie do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
7 dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Gruzji: Stare Miasto - historyczne centrum Tbilisi,
znajduje się u podnóża Góry Mtacminda (Święta Góra). Zwiedzanie m.in.
Metechskiej cerkwi (V w.), twierdzy Narikala (IV w.), Katedry Sioni (VI-VII w.),
Bazyliki Anczischatskiej Narodzenia Maryi Dziewicy, Katedry Trójcy Świętej,
kompleks świątyń Tsminda Sameba — główna katedra gruzińskiego Kościoła
prawosławnego. Następnie zwiedzanie starożytnej stolicy Gruzji Mcchety – miastamuzeum, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzanie katedry Sweticchoweli (1010-1029 ll.), klasztoru Samtawro, gdzie przez
cały rok rośnie i kwitnie jeżyna, w pobliżu której w IV w. żyła i głosiła św. Nino.
Zwiedzanie starożytnej świątyni - klasztoru Dzwari (VI w.). Powrót do Tbilisi.
Obiadokolacja, nocleg.
8 dzień:
Śniadanie. Przejazd do wsi Bodbe zwiedzanie klasztornego kompleksu Świętego
Grzegorza i grobu Świętej Nino. Następnie wycieczka po mieście "wiecznej miłosci"
Signagi: odwiedziny pracowni dywanów i chodników. Na życzenie degustacja win
w starej 300-letniej winiarni, gdzie wino jest przechowywane w glinianych
dzbankach, zakopanych w ziemi. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja. Nocleg.
9 dzień:
Śniadanie. Wyjazd z Tbilisi w kierunku Stiepancminda (Kazbegi). Wycieczka po
Kazbegi: kościół przenajświętszej Trójcy Świętej Gergeti (2170 m. n.p.m.). Przy
dobrej pogodzie widać jeden z najwyższych szczytów Gruzji - górę Kazbek (5147
m). Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja. Nocleg.
10 dzień:
Śniadanie. Przyjazd do Gori. Na życzenie zwiedzanie Muzeum Stalina. Muzeum
jest poświęcone życiu najsłynniejszego mieszkańca miasta – Józefa Stalina.
Następnie wycieczka do krasowej jaskini Prometeusza, gdzie według legendy,
Prometeusz dal ludziom ogień. Przejazd do Kutaisi. Zakwaterowania do hotelu.
Obiadokolacja. Nocleg.
11 dzień:
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Warszawy (14:45 – 16:15).
Świadczenia zawarte w cenie:
• Przelot Warszawa - Kutaisi - Warszawa, w cenie bagaż podręczny 55x45x20
cm, bagaż główny płatny dodatkowo 360 zł/2 strony (do 20 kg)
• Zakwaterowanie w hotelach 3*: 1 nocleg w Kutaisi, 1 nocleg w Achalcyche, 4
noclegi w Tbilisi, 4 noclegi w Erywaniu, 2-osobowe pokoje, dopłata do pokoju
1- osobowego 1000 zł,
• wyżywienie: 10 śniadań, 10 obiadokolacji i 1 obiad (5. dzień) ;
• obsługa transportowa zgodnie z programem;
• obsługa polskojęzycznego pilota - przewodnika zgodnie programem
• bilety wstępu w Gruzji i w Armenii zgodnie z programem;
Dodatkowo płatne (opcjonalnie):
- bagaż główny do 20 kg - 360 zł
- Degustacja w Signagi – 25 USD;
- Degustacja Ormiańskiego Koniaku Ararat – 20 USD;
- Zwiedzanie Muzeum Stalina w Gori – 12 USD;
- Obiady;
- Dopłata do kolacji z narodowymi tańcami i pieśniami w Gruzji – 15 USD;
- Usługi, nie podane w programie.
- Wydatki osobiste.
Kontakt: Ks. Michał Turkowski 606-750-338 ks.michal@op.pl

