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GRUZJA - ARMENIA 
15-22.05.2020 

 

Dzień 1  (czwartek/piątek) 

23:00 – Msza Św. w kościele parafialnym, 24:00 - wyjazd do Warszawy, ok. 3:30 - przyjazd na lotnisko, 

odprawa bagażowo-paszportowa, 5:45 – wylot do Gruzji, 11:10 - przylot do KUTAISI, przejazd do 

SAGURAMO, wizyta w winiarni Guramishvili zwiedzanie i degustacje, kolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 2  (sobota) 

Po śniadaniu wykwaterowanie, zwiedzanie TIBILISI, m.in.: cerkiew Metechi - dawna rezydencja królewska 

wzniesiona nad skalistym urwiskiem, tuż nad rzeką Kurą, skąd rozciąga się piękny widok na Tbiliskie 

starówki, przejazd kolejką linową do twierdzy Narikala (IV w), z fantastyczną panoramą całego miasta, a z 

drugiej strony otwiera się widok na ogród botaniczny, Abanotubani – dzielnica w której znajdują się znane, 

zabytkowe łaźnie siarkowe, wykorzystujące naturalne, gorące źródła, Szardeni - popularna dzielnica w 

Tbilisi, Bazylika Anczyschati - najstarsza świątynia w Tibilisi z VI w., powrót do Kutaisi, kolacja, 

zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 3  (niedziela)  

Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do granicy gruzińsko-armeńskiej, zmiana autokaru, przejazd i 

zwiedzanie kompleksu klasztornego HAGHPAT, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

następnie przejazd do Klasztoru HOVHANNAVANK jest jednym z największych założeń sakralnych na 

terenie Armenii, po drodze wizyta w lokalnej piekarni, zapoznanie się z tradycyjna metodą wypieku chleba, 

przejazd do Erywania, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

Dzień 4  (poniedziałek)  
Po śniadaniu zwiedzanie ERYWANIA, m.in.: Plac Republiki, Budynek Opery, Matenadaran - Instytut 

Rękopisów, w którym znajduje się kilkanaście tysięcy rękopisów, a najstarsze jeszcze z pierwszego 

tysiąclecia, Tsitsernakaberd - Muzeum Ludobójstwa Ormian, kościół Grigor Lousavorich, którego konsekracji 

dokonał Jan Paweł II, przejazd do ECHMIADZYN, będącego centrum ormiańskiego chrześcijaństwa, 

nawiedzenie Katedry i kościoła Św. Rypsymy, uważanego za jeden z siedmiu cudów Armenii, po drodze 

postój w ZVARTNOTS, by zobaczyć ruiny świątyni z VII wieku, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, kolacja, powrót do hotelu, nocleg.  
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Dzień 5  (wtorek) 

Po śniadaniu wykwaterowanie, wjazd do GARNI, gdzie znajduje się Świątynia Pogańska z I wieku n.e., 

poświęcona Mitrze – bogu słońce oraz wiele budynków z IX-XI w., będących zabytkiem średniowiecznej 

architektury ormiańskiej, przejazd do Klasztoru w GEGHARD, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, zwanego również Monastyrem Włóczni Przeznaczenia, przejazd nad Jeziorem Sevan - 

największe jezioro Kaukazu i jedno z najwyżej położonych jezior świata – do granicy armeńsko-gruzińskiej, 

zmiana autokaru, kolacja, zakwaterowanie, nocleg.  
Dzień 6  (środa) 

Po śniadaniu wyjazd do MCCHETA, pierwszej stolicy i absolutnego centrum religijnego Gruzji, w całości 

wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zwiedzanie VI-wiecznego Monastyru Dżwari (Monastyr 

Krzyża) oraz XI-wiecznej Katedry Sweti Cchoweli, która stanowiła w ciągu wielu stuleci miejsce koronacji i 

spoczynku władców Gruzji oraz siedzibę najwyższych władz Prawosławnego Kościoła w Gruzji, przejazd do 

KAZBEGI, niewielkiego miasteczka w regionie Khewi, położonego u stóp lodowca, następnie do GERGETI 

skąd jeepami przejazd do Cminda Sameba, czyli Kościoła Świętej Trójcy - 2170 m. n.p.m., sztandarowy 

symbol Gruzji, otulony zielonymi wzgórzami Kaukazu, stoi na szlaku prowadzącym do góry Kazbek (5.047 m 

n.p.m.), kolacja, nocleg. 

 

Dzień 7  (czwartek)  

Po śniadaniu wykwaterowanie, zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVII w.) z przepięknym widokiem na jezioro 

Żinwali, przejazd i zwiedzanie KUTAISI, m.in.: centrum oraz rynek, następnie przejazd i zwiedzanie 

Monastyru Gelati - pochodzący z XII-XIII w., który przez długi czas był jednym z głównych kulturalnych i 

intelektualnych ośrodków w Gruzji, znajdowała się w nim Akademia, która skupiała największych gruzińskich 

naukowców, teologów i filozofów, a fundatorem był król Dawid Budowniczy, katedra Bagrati - znajdująca się 

na wzgórzu Ukimerioni, nad brzegiem rzeki Roni, będąca najcenniejszą budowlą sakralną w Kutaisi, 

przejazd do kolacja, zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 8  (piątek)  

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko, odprawa bagażowo-paszportowa, 11:50 - wylot 

do Polski, 13:20 - przylot do Warszawy, powrót do Buska-Zdroju ok. 16:30, zakończenie pielgrzymki. 

 

Cena: 4.470 zł + 90 euro (kalkulacja przy grupie 30 os. płacących) 

Cena: 5.050 zł + 100 euro (kalkulacja przy grupie 20 os. płacących) 
 

Cena obejmuje: 

- bilet lotniczy (pierwszeństwo wejścia na pokład i 2 bagaże pokładowe - 40cmx20cmx25cm oraz 55cmx40cmx20cm - do 

10 kg*) na trasie Warszawa – Kutaisi – Katowice, 

- transfery lotniskowe w Polsce oraz w Gruzji, 

- transport klimatyzowanym autokarem w Gruzji oraz w Armenii, 

- 7 noclegów w hotelach*** i pensjonatach*** - wg lokalnej kategoryzacji (pokoje 2, 3-os. z łazienkami), 

- wyżywienie: 7x śniadanie, 7x kolacja (min. 2 dania, deser, woda), degustacja wina, 

- opiekę pilota,  

- opiekę duchową kapłana, codzienne Msze Św., 

- usługi lokalnych przewodników, 

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wynajem radioodbiorników, butelka wody mineralnej dziennie, napiwki, 

- realizację programu jw., 

- ubezpieczenie KL+choroby przewlekłe/NNW (koszty leczenia i transportu – 20.000 EUR, trwały uszczerbek na zdrowiu 

– 15.000 PLN, bagaż – 1.000 PLN  - SIGNAL IDUNA). 
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Cena nie obejmuje:  

- bagażu rejestrowanego (w obie strony):  20kg - wynosi ok. 350-400 zł. Cena ta obowiązuje w dniu wpłaty zaliczki. Koszt 
dopłaty za bagaż w późniejszym terminie może być wyższy. Zależy to od linii lotniczej. 
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy (należy wykupić w dniu wpłaty zaliczki). 

 

Dopłata do pokoju 1 os.: 555  zł/os. 

 

https://wizzair.com/pl-pl/informacje-i-uslugi/informacje-o-podrozy/bagaz 
 
 
 

UWAGA 

Program ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od warunków lokalnych lub uzgodnień z pilotem. Cena 
imprezy może ulec niewielkiej zmianie w przypadku zmiany kursu walut, podwyżki cen paliw lub podatków. 

Minimalna liczba uczestników: 30 osób. 

Każdy z uczestników jest zobowiązany do posiadania ważnego paszportu (min. 90 dni od daty powrotu). 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  
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