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Dzień 1  0 km 

Spotykamy się za granicą turecko-gruzińską i jedziemy wspólnie do Batumi. Całodzienny 
(w zależności, o której godzinie przekroczycie granicę i przyjedziecie) odpoczynek. Popołudniowe krótkie 
zwiedzanie Batumi, kąpiel w morzu, knajping. 

 

      

 

 

 

Dzień 2 230 km 

Jedziemy trasą widokową przez Mały Kaukaz, przejeżdżamy przez przełęcz Goderdżi (2027 m 
n.p.m.). Zobaczymy odrestaurowany i „multistylowy” zamek w Akhaltsikhe, a następnie ruszymy na 
wschód, kanionem rzeki Kury, aby zobaczyć największe gruzińskie skalne miasto – Vardzię.  

 

    

 

 

 



Dzień 3 220 km 

Vardzię opuścimy widokową drogą i udamy się w Góry Samsari, gdzie czeka pełna pięknych 
widoków terenowa  jazda. Poruszać się będziemy po bezkresnych łąkach pomiędzy potężnymi stożkami 
wygasłych wulkanów w okolicy nazywanej „gruzińską Mongolią”. Wieczorem dojedziemy do stolicy – 
Tbilisi.  

    

 

 

Dzień 4 0 km 

Po śniadaniu zorganizowane zwiedzanie Tbilisi z przewodnikiem, a po obiedzie czas wolny. W zabytkowym 
centrum miasta zobaczycie m.in. wspaniałą katedrę Sioni i górującą nad miastem twierdzę Narikala.  
Jeszcze tego samego dnia czeka na nas wyśmienita kolacja, podczas której posłuchacie gruzińskiej muzyki 
i zobaczycie narodowe gruzińskie tańce. 

    

 

 

Dzień 5 200 km 

Ruszamy ku jednej z największych atrakcji Gruzji – do skalnego monastyru David Gareji położonego na 
granicy z Azerbejdżanem. Tu krajobraz zmienia się, dookoła falują suche stepy, gdzieniegdzie poprzecinane 
kolorowymi skałami, a z punktu widokowego nad klasztorem rozciąga się bezkresna panorama. 
Odwiedzimy też legendarny już bar „Oazis” w Udabno, prowadzony przez Polaków. Końcówkę dnia 
przeznaczymy na terenowy przejazd po stepach południowej Kachetii. Nocleg w Sighnagi lub Gurijani. 



   

 

Dzień 6   100 km 

Dziś Kachetia – kraj wina. Wraz z miejscowym przewodnikiem – znawcą wina – odwiedzimy kilka 
lokalnych winiarni, zobaczymy proces tworzenia tego szlachetnego trunku, a przede wszystkim będziemy 
kosztować różne jego odmiany. Trasa „szlakiem wina” zaprowadzi nas również do najstarszego w Gruzji 
monastyru. Na obiad skosztujecie tradycyjnych szaszłyków, a podczas kolacji będziemy dogadzać swym 
podniebieniom smakując lokalne specjały na kolejnej suprze! W tym dniu poruszamy się wynajętym busem. 

 

    
 
 

 Dzień 7 200 km 

To będzie dzień pełen widoków oraz wrażeń dla kierowców – dużo terenu. Dojedziemy na sam wschód 
Gruzji, do parku narodowego Vashlovani, aby podziwiać niesamowity krajobraz badlandów – skał 
wyrzeźbionych przez okresowe rzeki. Przejedziemy przez stepy, półpustynie, wyschnięte koryta, głębokie 
kaniony. Zobaczymy też stare wojskowe lotnisko, na pasie startowym urządzimy wyścigi na ćwierć mili… 
albo i dalej! 

    



 

Dzień 8 140 km 

W tym dniu dotrzemy do najlepszej części gruzińskiego Kaukazu, czyli Tuszetii. To najtrudniej dostępna 
kraina, znana z rozlicznych wiosek, w których zachowała się oryginalna średniowieczna zabudowa, złożona 
m.in. z charakterystycznych kamiennych wież – symbolu tego kraju. Już sam dojazd do Tuszetii przez 
przełęcz Abano (ponad 2800 m n.p.m.) stanowi niesamowite przeżycie. Ta wąska droga z niezliczoną ilością 
zakrętów, w wielu miejscach wykuta w skale, wije się po stromych stokach i przekracza głębokie górskie 
kaniony. Widoki i emocje najwyższej miary! 

      

 

Dzień 9 40 km 

Dojedziemy tam, gdzie kończą się drogi, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu nie można było dojechać nawet 
samochodem terenowym! A i dziś drogi nie są bynajmniej równe i asfaltowe. Odwiedzimy zagubione na 
końcu gruzińskiego świata maleńkie wioski: Dartlo, Chesho, Parsma, złożone w większości z niemal 
tysiącletnich kamiennych wierz. Nocleg w kamiennych domach w Darto. 

 



 Dzień 10 200  km 

Nie ma innego wyjazdu z Tuszetii jak ta sama, niesamowita górska droga przez przełęcz Abano. Raz więc 
jeszcze nasycimy oczy widokami ośnieżonych szczytów Kaukazu nim na dobre opuścimy te surowe rejony. 
Wieczorem dotrzemy do Mcchetty – starej stolicy Gruzji. 

    

 

 Dzień 11 260 km 

W zabytkowym centrum Mcchetty zobaczycie m.in. katedrę Sveti Cchoweli – „gruziński 
Watykan”. Podjedziemy też zobaczyć monastyr Jvari – pierwszą na świecie świątynię na planie krzyża! 
Następnie po drodze do Kutaisi zobaczycie najstarsze skalne miasto w Gruzji – Uplisciche. Posmakujemy 
wyrabianych tylko tutaj specjalnych słodkich placków nazuki oraz zakupimy oryginalne pamiątki – gruzińską 
ceramikę. Wieczorem skosztujemy najlepszych chinkali w całej Gruzji! 

    

 

 

 Dzień 12 100 km 

Po śniadaniu wspólnie pojedziemy do znanej ze wspaniałych nacieków Jaskini Prometeusza z podziemną 
rzeką. Pospacerujecie zawieszoną nad przepaścią kładką w kanionie Okatse, zobaczycie kanion Martvili, 
a dopełnieniem dnia będzie supra, podczas której zapoznamy Was z kolejnymi specjałami gruzińskiej 
kuchni oraz posłuchacie tradycyjnych gruzińskich pieśni – oczywiście wykonywanych na żywo!  
 

 



     

     

 

I to już koniec!  Nazajutrz wyruszycie w drogę powrotną do Polski. 


