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Pielgrzymka do Kolebki Chrześcijaństwa Gruzja + Armenia 
12-21.04.2018r 

DZIEŃ 1    
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w hali odlotów. Godz. 22:30 przelot liniami LOT do Tbilisi.  
 

DZIEŃ 2  
Przylot na lotnisko Tbilisi godz. 04:05 (czasu lokalnego). Transfer do 

hotelu. Zakwaterowanie, krótki odpoczynek. Śniadanie. W 
godzinach południowych przejazd na zwiedzanie, które zaczniemy od 

dawnej stolicy Iberii  - Mtskheta. Zobaczymy katedrę 
Svetitskhoveli, która została wpisana w 1994 na listę UNESCO. W 

katedrze tej pochowany jest całun Jezusa oraz wybitni władcy 

Gruzji. Przejazd na zwiedzanie monastyru Jvari wpisanego na listę 
UNESCO – perły gruzińskiej architektury, położonej na szczycie 

wzgórza ze wspaniałą panoramą miasta.  Powrót do Tbilisi, gdzie 

zobaczymy Stare i Nowe Miasto,  miejsce spotkań wszystkich 
kultur Kaukazu, a także nowoczesnej i starożytnej architektury. Zajrzymy do XII w. świątyni Metekhi, związanej z 

legendą o brutalnej rzezi chrześcijan. Wjedziemy kolejką linową na twierdzę Narikala, zwaną "gruzińskim 
Kremlem", skąd rozpościera się panoramiczny widok na stolicę. Zejdziemy pieszo do dzielnicy słynnych łaźni 
siarkowych, w których bywało wielu słynnych pisarzy i poetów, jak np. Puszkin czy Dumas. Następnie zobaczymy 
synagogę, kawiarniane uliczki, katedrę Syoni (gdzie znajduje się relikwia świętej Nino), awangardową wieżę zegarową 

i bazylikę Anchiskhati, najstarszą cerkiew miasta.  Wieczorem obiadokolacja w jednej z gruzińskich restauracji 
z programem folklorystycznym, gdzie będziemy mieli możliwość poznania tradycyjnej gruzińskiej biesiady, obejrzenia 
występu barwnych narodowych tańców i posłuchania śpiewów.  Powrót do hotelu na nocleg. 
 

Dzień 3  

Śniadanie. Przejazd w kierunku regionu Kachetii - ojczyzny wina i esencji gościnności. Zwiedzanie kompleksu 

Monastyrów (Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego) Davit Gareji (wpisany na listę UNESCO), usytuowanego na 
zboczach góry Gareji. Ten znakomity, wykuty w skale monastyr zawiera 16 architektonicznych zabytków. Pierwszy z 
nich został założony w VI w przez Davida, jednego z 13 Ojców Asyryjskich, którzy przybyli do Gruzji popularyzując 
życie mnichów. Kompleks kryje w sobie dziesiątki celi, kapliczek i skrytek w grotach. Wejdziemy na górę, skąd 
zobaczymy zapierający dech w piersiach widok na niekończące się równiny Azerbejdżanu i kanion. Następnie przyjazd 

do żeńskiego monastyru Bodbe pod wezwaniem Św. Nino apostołki i patronki Gruzji. W środku kompleksu 
znajduje się piękny ogród oraz grób Św. Nino. Nieopodal bije "źródełko oczyszczenia", które leczy wiele dolegliwości. 

Następnie wyruszymy do Sighnaghi – spacer po jednym z historycznych miast Gruzji, które zachowało swój 
oryginalny styl z tradycyjnymi balkonami, unikalnymi murami obronnymi, wieżami i brukowanymi uliczkami. 

Degustacja win oraz biesiada w miejscowej winiarni. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg.  
 

Dzień 4  

Śniadanie. Przejazd Drogą Wojenną przez góry Kaukazu, która jest głównym przejściem między Kaukazem 

Południowym a Północnym. Po drodze odwiedzimy Ananuri, XVII-w. kompleks architektoniczny z bajecznym 
widokiem na lazurowy zbiornik Zhinvali. Przejazd przez najwyższy punkt - Przełęcz Krzyżową (2379 m.n.p.m.) do 

Stepantsmindy znanej jako Kazbegi. Jest to wysokogóski kurort, którego czyste, świeże powietrze posiada wiele 
leczniczych właściwości. Stamtąd odbędziemy 6-cio kilometrowy off-road (przejazd samochodami terenowymi) do 

świątyni Gergeti, im. Świętej Trójcy (XIV w.). Cerkiew usytuowana jest na górze (2170 m.n.p.m.), na tle "Królowej 
Kaukazu", góry Kazbek (5047 m.n.p.m)., co sprawia, że jej widok jest niezwykle pocztówkowy.  Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.  
 

Dzień 5 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Sadakhlo na granicy gruzińsko-armeńskiej. 

Przesiadka do drugiego autobusu. Wizyta w Akhtala, jednej z nielicznych ormiańskich świątyń zdobionych w środku 

freskami. Nastepnie przejazd do Odzun, miasta znanego z kościoła Matki Bożej z VI w. - jednej z najpiękniejszych 

i najważniejszych ormiańskich bazylik. Zwiedzanie klasztoru Haghpat, który jako perła armeńskiej 

średniowiecznej architektury został wpisany na Listę UNESCO. Przejazd do kurortu Dilijan, znanego jako “Szwajcaria 
Armenii”. Spacer centrum miasta z kamiennymi domami i drewnianymi balkonami. Przejazd nad jezioro Sevan, 
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jednego z najwyżej położonych górskich jezior słodkowodnych. Prezjazd na zakwaterowanie w kurorcie Tsaghkadzor, 
obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 6 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miejscowości Noratus nad brzegiem jeziora Sevan znanego z 

cmentarza i licznych “Khachtkar” - kamiennych krzyży. Nastepnie przejazd do pogańskiej świątyni Garni (I w.n.e.), 

jedynego takiego obiektu po przyjęciu przez Armenie chrześcijaństwa w IV w. Koncert solisty na tradycyjnym, 

ormiańskim instrumencie Duduk. Wizyta w monastyrze Geghard wpisaym na listę UNESCO, ulokowanym w wąskim 

wąwozie i częściowo w skale. Monastyr ten związany jest przede wszystkim z legendą o włóczni, którą przekuto bok 

Chrystusa. W świątyni posłuchamy narodowych i religijnych pieśni a-cappella. Następnie przejazd do Yerevania, 

stolicy Armenii., gdzie zobaczymy m.in. Plac Republiki, Operę, Kompleks Muzealny Kaskady, Park 
Zwycięstwa z pomnikiem Matki Armenii i najlepszym widokiem na miasto. Odwiedzimy również Tsitsernakaberd 

– Pomnik Pamięci Ludobójstwa Ormian. Dla chętych degustacja brandy (dodatkowo płatna) w Yerevańskiej Fabryce 

Brandy słynnej z Ararat, ulubionego brandy Winstona Churchilla. Obiadokolacja w jednej z loklanych 
restauracji  z ormiańskim show. Wieczorem przejazd na zakwaterowanie w hotelu w Yerevanie, nocleg.  
 

Dzień 7 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w stronę Tbilisi. Po drodze zobaczymy najstarszą katedrę na świecie - 

Echmiadzyn, znaną również jako “Ormiański Watykan”, gdyż jest siedzibą Katolikosa Ormiańskiego Kościoła 
Apostolskiego. Przekroczenie granicy w Bavrze. Zmiana transportu. Przejazd do jednego z najważniejszych zabytków 

Gruzji - skalnego miasta Vardzia wpisanego na listę UNESCO. W tym mistycznym miejscu przeplatają się historia i 
legendy o sławie najwybitniejszego władcy Gruzji - królowej Tamar. Miasto rozciąga się w pionie na 500 m i posiada 
250 komnat, z czego część jest dostępna dla zwiedzających. W kompleksie znajduje się cerkiew Zaśnięcia NMP, ruiny 
apteki, łaźni oraz innych obiektów. Po zwiedzaniu przejazd na zakwaterowanie w hotelu w Akhaltsikhe, 
obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 8 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i wyjazd w stronę mitycznej Kolchidy. Czas wolny na zdjęcia przy największej 

Twierdzy w Gruzji – Rabati z XII w. Następnie przejazd do Borjomi - jednego z najsłynniejszych kurortów Gruzji. 

Borjomi znane jest przede wszystkim z bogatej fauny i flory, jak i mineralnych wód.  Czas wolny w Parku 
Zdrojowym, gdzie będziemy mieli okazję spróbować leczniczej wody prosto ze źródła. Następnie przejazd do 

Kutaisi, znanego z mitów greckich jako Aia. Spacer po mieście, gdzie zobaczymy m.in. Katedrę Bagrati. Przejazd 

na zakwaterowanie w hotelu w Tskaltubo, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 9 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do malowniczo położonego Monastyru Motsameta, gdzie 

znajdują się szczątki Św. Konstantina oraz Davida. Następnie zwiedzanie Monastyru Gelati, gdzie znajduje się grób 
wybitnego władcy gruzińskiego Davida Budowniczego oraz dawna szkoła filozoficzna. Przejazd do Tbilisi. Wizyta w 

katolickim Kościele Św. Piotra i Pawła. Możliwość spotkania z polską misją Kamilianów w Gruzji.               
Przejazd na zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi, obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 10   
W godzinach nocnych wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko do Tbilisi. O godz. 04:55 wylot do Polski 
liniami  LOT. Przylot na lotnisko MDL Okęcie o godz. 06:40 (naszego czasu), zakończenie pielgrzymki.  
 

Cena: 4090 PLN/os (kalkulacja dla grupy min. 30 os) 
 

 

Cena obejmuje:  
o Przelot samolotem na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa 
o Podczas zwiedzania przejazd autokarem  
o Zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2,3 os.  
o Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
o Opiekę przedstawiciela B.P. TOP TRAVEL i Opiekę polskojęzycznego przewodnika 

o Opiekę Duchowa Kapłana i Msze Święte  
o ubezpieczenie (NNW, KL, BP). 

 

Cena nie obejmuje:  

o Biletów wstępu, lokalnych opłat - 90 USD/os. - płatne obowiązkowo na miejscu u pilota 

o Zwyczajowych napiwków i wydatków własnych 
Kolejność punktów programu może ulec zmianie  


