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FASCYNUJĄCY KAUKAZ
GRUZJA – AZERBEJDŻAN – ARMENIA
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)
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godz. 20:30 spotkanie grupy w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE – hala
odlotów przy strefie odpraw D, godz. 22:30 wylot do TBILISI
godz. 04:05 przylot do TBILISI, transfer do hotelu – nocleg,
ok. godz. 09:00 śniadanie, ok. godz. 10:00 wyjazd do MCCHETY „miasta-muzeum” (Lista UNESCO)
– pierwszej stolicy Królestwa Gruzji, miejsca przyjęcia chrześcijaństwa przez Gruzinów w 337 r.,
w programie m.in.: katedra Sweti Cchoweli z XI w. – jeden z najwaŜniejszych zabytków kultury,
sztuki i architektury gruzińskiej, miejsce koronacji i wiecznego spoczynku władców Gruzji, monastyr
DŜwari (VI w.) – klejnot gruzińskiej architektury, pierwowzór dla wielu gruzińskich świątyń, powrót
do TBILISI – zwiedzanie perły Kaukazu połoŜonej w dolinie rzeki Kura, w programie m.in.: bazylika
Anczischati – najstarsza świątynia w mieście, wieŜa zegarowa, katedra Sioni, twierdza Narikala, łaźnie
królewskie i Orbeliani (z zewnątrz), meczet, kościół Metechi i Aleja Rustawelego – najbardziej reprezentacyjna
ulica miasta; kolacja i wieczór gruziński w restauracji, nocleg w hotelu w TBILISI
śniadanie, wyjazd do SIGNAGI w Kachetii – jednego z najmniejszych i najładniejszych miast w Gruzji,
zwiedzanie monastyru św. Jerzego w BODBE – miejsca śmierci i pochówku św. Nino, degustacja
wina w winiarni BaŜancie Łzy (Pageant’s Tears) produkującej wina metodą kachetyjską, przejazd
do AzerbejdŜanu; kolacja, nocleg w hotelu w SZEKI
śniadanie, zwiedzanie SZEKI połoŜonego u podnóŜa Wielkiego Kaukazu, w programie: Pałac Szekińskich
Chanów – jeden z najwspanialszych zachowanych chańskich pałaców, XVIII-wieczny karawanseraj
– największa tego typu budowla na Zakaukaziu, wyjazd do KISZ – jednej z najstarszych wiosek
AzerbejdŜanu, obejrzenie albańskiego kościoła św. Elizeusza – najstarszego na Kaukazie (fragmenty z I w.),
przejazd do BAKU, po drodze obejrzenie mauzoleum Yeddi Gumbez w SZEMACHA i wyrzeźbionego
w skale mauzoleum Diri Baba w wiosce MARAZA; kolacja, nocleg w hotelu w BAKU
śniadanie, zwiedzanie stolicy AzerbejdŜanu – w programie m.in.: starówka Icheri Sheher (Lista UNESCO)
w obrębie antycznych murów miejskich z licznymi zabytkami architektury średniowiecznej (pałac
Szirwanszachów z XV w., WieŜa Meiden z IX w., karawanseraj z XV w., plac targowy i meczety),
Droga Męczenników, nadmorski bulwar i Prospekt Nafciarzy, wycieczka łodzią po Zatoce Bakijskiej
dająca moŜliwość podziwiania panoramy miasta od strony Morza Kaspijskiego, po południu wyjazd
do SURACHANY – obejrzenie świątyni ognia Ateszgach, jednej z nielicznych zachowanych w świecie
świątyń zoroastryjskich, następnie przejazd do YANAR DAG (Płonąca Góra), gdzie bez względu
na pogodę moŜna oglądać stale płonące na kamieniach i ziemi języki ognia, powrót do BAKU; kolacja
i wieczór azerski w restauracji, nocleg w hotelu
śniadanie, wyjazd do GOBUSTANU – obejrzenie prehistorycznych rytów naskalnych (Lista UNESCO),
uznawanych za jedne z najstarszych w dziejach ludzkości, których wiek szacuje się od 5 do 40 tys. lat
oraz wulkanów błotnych będących ewenementem na skalę światową, przejazd do TBILISI; kolacja,
nocleg w hotelu
śniadanie, wycieczka Gruzińską Drogą Wojenną biegnącą w poprzek Wielkiego Kaukazu, obfitującą
we wspaniałe widoki i zabytki gruzińskiej cywilizacji, obejrzenie XVII-wiecznej twierdzy ANANURI
połoŜonej nad turkusowym Zbiornikiem śinwalskim, przejazd przez Przełęcz KrzyŜową (2379 m n.p.m.)
do KAZBEGI, skąd (przy dobrej pogodzie) roztacza się widok na białą czapę wulkanu Kazbek (5047 m n.p.m.),
wjazd jeepami na wzgórze Gergeti – zwiedzanie kościoła Cminda Sameba z XIV w., który wraz z okolicznymi
górami tworzy jeden z kilku najwspanialszych widoków na Kaukazie, przejazd do UPLISCYCHE –
zwiedzanie skalnego miasta, jednego z najstarszych miast Gruzji; kolacja, nocleg w hotelu w GORI
śniadanie, przejazd do wpisanej na Listę UNESCO SWANETII, której znaczną część stanowią góry
Wielkiego Kaukazu, zwiedzanie Muzeum Historyczno-Etnograficznego w MESTII – stolicy regionu,
obejrzenie bezcennej kolekcji zabytków sakralnych (złote krzyŜe ołtarzowe i unikatowe średniowieczne
ikony), manuskryptów i wyrobów ze złota; kolacja i nocleg w hotelu w MESTII
śniadanie, spacer po MESTII – obejrzenie średniowiecznych baszt mieszkalno-obronnych wyrastających
z doliny niczym miniaturowe zamki, z których większość datuje się na XII/XIII w., przejazd do BATUMI
nad Morzem Czarnym – zwiedzanie stolicy AdŜarskiej Republiki Autonomicznej i letniej stolicy
Gruzji, która po kilkuletniej renowacji olśniewa swym blaskiem, w programie m.in. Plac Europejski,
Piazza i nadmorski Bulwar; kolacja i nocleg w hotelu w BATUMI
śniadanie, wyjazd do KUTAISI – zwiedzanie Jaskini Prometeusza oraz katedry Bagrata (XI w.)
– jednego z najwspanialszych zabytków kultury gruzińskiej „złotego wieku” i monastyru Gelati przez
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współczesnych zwanego „drugą Jerozolimą” i „drugim Athos”, przez stulecia kulturalnego i naukowego
centrum Gruzji, wpisanych na Listę UNESCO, przejazd do BORDśOMI – spacer po Parku Wód Mineralnych,
degustacja wody pochodzenia wulkanicznego, której wiek ocenia się na 1500 lat; kolacja, nocleg
w hotelu w AKHALTSIKE
śniadanie, wyjazd do WARDZI – zwiedzanie będących zabytkiem na skalę światową ruin miastaklasztoru wykutego pionowo na 13 kondygnacjach w zboczu góry Eruszeli, postój na zdjęcia przy
twierdzy CHERTWISI – jednej z najstarszych fortyfikacji w południowej Gruzji (II w. p.n.e.), przejazd
do Armenii, zwiedzanie klasztoru SANAHIN (Lista UNESCO) – perełki średniowiecznej ormiańskiej
architektury sakralnej; kolacja i nocleg w hotelu w okolicy ALAWERDI lub w HAGHPAT
śniadanie, zwiedzanie kompleksu klasztornego HAGHPAT (X-XIII w., Lista UNESCO), obejrzenie
XII-wiecznego mostu Sanahin, zwiedzanie kościoła ODZUN (VII w.) z zachowanymi na ścianach
płaskorzeźbami o tematyce religijnej i pięknie zdobionym pomnikiem nagrobnym obok kościoła, wyjazd
do XIII-wiecznych zespołów klasztornych HAGARCIN i GOSZAWANK, przejazd do wioski DILIDśAN
połoŜonej w Parku Narodowym DilidŜan („Mała Szwajcaria Armenii”) – spacer ulicą Szarambeiana,
przy której zachowały się zabytkowe budynki o architekturze charakterystycznej dla regionu; kolacja
i nocleg w hotelu w okolicy SEWAN, nad połoŜonym na wysokości 1900 m n.p.m. Jeziorem Sewan
– największym jeziorem Kaukazu i jednym z największych jezior słodkowodnych na świecie
śniadanie, zwiedzanie połoŜonego nad szmaragdowym Jeziorem Sewan kompleksu klasztornego
SEWANAWANK ufundowanego w IX w. przez księŜniczkę Miriam, do XIX w. pręŜnego ośrodka Ŝycia
monastycznego, w którym ręcznie kopiowano manuskrypty, wyjazd do NORATUS – obejrzenie najbogatszej
w Armenii kolekcji "krzyŜy z kamienia" (chaczkarów) na średniowiecznym cmentarzu (najstarsze
z tych wyjątkowych dzieł sztuki pochodzą z X w.), przejazd przez Przełęcz Sulema (2410 m n.p.m.)
– obejrzenie połoŜonego na przełęczy karawanseraju Sulema z 1332 r., najlepiej zachowanego
zajazdu kupieckiego na terenie Armenii, następnie przejazd kolejką linową „Skrzydła Tatewu” (najdłuŜsza
na świecie, 5700 m) do klasztoru TATEW (IX w., Lista UNESCO) połoŜonego malowniczo na półce
skalnej nad głębokim wąwozem, jednego z najwaŜniejszych klasztorów średniowiecznej Armenii;
kolacja i nocleg w hotelu w GORIS
śniadanie, wyjazd do ZORAC KARER (KARAHUNDś) – ormiańskiego Stonehenge składającego
się z około trzystu menhirów, jednego z najbardziej tajemniczych miejsc i jednej z największych
zagadek Armenii, następnie zwiedzanie kompleksu klasztornego NORAWANK połoŜonego wśród
czerwonych skał w malowniczej dolinie rzeki Amaghu, w skład którego wchodzą kościoły o zachwycającej
formie architektonicznej, z niezwykle bogatymi dekoracjami rzeźbiarskimi będącymi arcydziełem
Momika, przejazd do ARENI – w jednej z winiarni degustacja miejscowych win produkowanych
z tradycyjnych ormiańskich szczepów winorośli, wyjazd do połoŜonego niemal u stóp Araratu CHOR
WIRAP („Wielka Jama”) – zwiedzanie kościoła Matki BoŜej i kaplicy św. Grzegorza wybudowanej nad
miejscem uwięzienia Grzegorza Oświeciciela – patrona Armenii; kolacja, nocleg w hotelu w ERYWANIU
śniadanie, zwiedzanie ERYWANIA – jednego z najstarszych miast na świecie, w programie m.in.:
Matenadaran – zbiór ormiańskich manuskryptów, Kaskada, Plac Wolności z Operą, Plac Republiki
otoczony reprezentacyjnymi budowlami, katedra św. Grzegorza Oświeciciela – największy ormiański
kościół na świecie, Cicernakaberd upamiętniający ofiary ludobójstwa w 1915 r., Wytwórnia Koniaku
Ararat – degustacja; kolacja przy muzyce ormiańskiej w restauracji, nocleg w hotelu w ERYWANIU
śniadanie, wyjazd do GARNI – obejrzenie zrekonstruowanej świątyni hellenistycznej z I w., jedynej
pogańskiej świątyni na Kaukazie, zwiedzanie wykutego w skale zespołu klasztornego GEGHARD
(Lista UNESCO), przejazd do ECZMIADZYNU – „ormiańskiego Watykanu”, duchowej stolicy Armenii,
zwiedzanie zabytkowego zespołu katedralnego (Lista UNESCO) – Katedry-Matki Świętego Eczmiadzynu,
kościołów św. Rypsymy i św. Gajany, obejrzenie pozostałości katedry ZWARTNOC – jednego
z najładniejszych obiektów sakralnych w VII w., perły architektury ormiańskiej; kolacja, odpoczynek
w hotelu w ERYWANIU
ok. godz. 02:00 transfer na lotnisko, w godz. 04:40-06:30 przelot ERYWAŃ-WARSZAWA, zakończenie
imprezy na Lotnisku

8.950 zł

obejmuje: przeloty samolotami rejsowymi PLL LOT Warszawa-Tbilisi i Erywań-Warszawa, transfery lotnisko-hotel-lotnisko,
midibusy do realizacji programu, noclegi w hotelach 3* (pok. 2-os. z łazienkami), 15 śniadań, 15 kolacji
(kuchnia lokalna), degustacje wymienione w programie, bilety wstępu, przejazd kolejką linową Skrzydła
Tatewu i jeepami do Gergeti, wycieczkę po Zatoce Bakijskiej, wizę azerską, miejscowych przewodników,
opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe
obligo dla kaŜdego klienta, do sumy ubezpieczenia 50 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaŜ
do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro)

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.750 zł

Koszty dodatkowe:
● 80 USD – zwyczajowe napiwki dla miejscowych przewodników i kierowców oraz serwis bagaŜowy w hotelach
● napoje do kolacji

TERMINY: 21.06 – 07.07.2017
28.09 – 14.10.2017

