
 

 

PODRÓŻUJEMY OD 39 LAT 

Biuro Podróży HERMES TRAVEL 

04-028 Warszawa Grochów, al. Stanów Zjednoczonych 63 

Tel. 22.8136261, 22.8703938  

E-mail : hermes@hermes-travel.pl 

                   Najstarsze ślady wiary 

GRUZJA       
 PIELGRZYMKA SAMOLOTOWA - 9 DNI 

 
Tbilisi – Ananuri – Stepancminda – Sighnaghi – Bodbe - Gori – Bordżomi – Wardzia - 

Kutaisi – Mccheta – Tbilisi  
 

 

28.05-05.06.2020 

       cena : 3660 zł /os. 
+ 100 EUR 

 (grupa min. 40 osób pełnopłatnych) 
 

 
 
 
 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

 przelot samolotem rejsowym PLL LOT na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa,  

 transport klimatyzowanym autokarem po Gruzji,  

 8 noclegów w hotelach  *** –  pokoje 2-os. z łazienkami,  

 wyżywienie – 8 śniadań, 6 gorących obiadokolacji, 1 lunch (napoje do obiadokolacji i lunch-u płatne dodatkowo),  

 przewodnicy lokalni w Gruzji, 

 kompleksowe ubezpieczenie podróżne, 

 opieka pilota podróżującego z grupą na całej trasie. 
TERMINY PŁATNOŚCI :  

 Zaliczka w wysokości 1000,00 zł /os. w dniu zapisu, nie później niż do 13.03.2020 

 II transza wysokości   1200,00 zł /os. w terminie do 10.04.2020 

 dopłata do całości     1460,00 zł/os. w terminie do 06.05.2020 
WAŻNE INFORMACJE: 
- na realizację programu należy obowiązkowo przeznaczyć 100 EUR/os. (wpłata u pilota pierwszego dnia). Podana kwota za wstępy do 
zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie i inne wydatki ujęte w programie, jest integralną częścią ceny imprezy. Kwota nie podlega 
rozliczeniu i zwrotowi; 
- na wyjazd potrzebny jest WAŻNY PASZPORT lub DOWÓD OSOBISTY; 
- limit bagażu: waga pojedynczej sztuki bagażu rejestrowanego nie może przekraczać 23 kg, bagaż podręczny  - 8 kg; 
- walutą w Gruzji jest lari (GEL) zalecamy zabrać ze sobą EUR;  
- w przypadku braku w grupie osoby tej samej płci na dokwaterowanie do pokoju 2-osobowego należy dokonać dopłaty do pokoju 
 1-osobowego (koszt dopłaty do pokoju jednoosobowego wynosi 600,00 zł) lub wyrazić zgodę na zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym 
z dostawką w cenie podstawowej; 
- istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia od rezygnacji w pielgrzymce, w razie choroby lub wypadku losowego – koszt ok. 100 zł/os. 
 (szczegółowe informacje dostępne są w biurze pod numerem telefonu : 22 8136261 ; 22 8703938 
 
Osoba odpowiedzialna za pielgrzymkę - Emilia Strzyżewska                    
emilia.strzyzewska@hermes-travel.pl 

mailto:hermes@hermes-travel.pl
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PROGRAM PIELGRZYMKI 
1 DZIEŃ: 28.05.2020 (czwartek) 
Zbiórka na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie godz. 19:45 Msza św. w kaplicy lotniskowej. Następnie spotkanie 
z pilotem – przewodnikiem, odprawa. Wylot do Tbilisi godz. 22:25 
2 DZIEŃ: 29.05.2020 (piątek)    TBILISI 
Przylot godz. 04:05. Transfer do hotelu w Tbilisi, zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek. Śniadanie.   
Po śniadaniu zwiedzanie TBILISI – stolicy Gruzji i jednego z najstarszych miast na świecie: świątyni Metechi, Wielkiej Synagogi, 
słynnych tbiliskich łaźni siarkowych Abanotubani, zamku Narikała – skąd rozpościera się piękna panorama miasta, katedry 
Sioni, cerkwi Anczischati, Gruzińskiego Muzeum Narodowego; spacer aleją Szoty Rustaweliego  
(gruzińskiego wieszcza). Msza św. w Katedrze. Powrót do hotelu w Tbilisi, obiadokolacja, nocleg.                                      
3 DZIEŃ: 30.05.2020 (sobota)   TBILISI - STEPANCMINDA – ANANURI - TBILISI 
Wczesny wyjazd z hotelu, śniadanie w formie paczki prowiantowej. W programie dnia wizyta u stóp Kaukazu. Przejazd 
Gruzińską Drogą Wojenną do STEPANCMINDA – tam wjazd i krótki spacer do ikony i symbolu Gruzji: kościółka Świętej Trójcy 
Cminda Saneba w Gergeti u stóp Kazbegi. W drodze powrotnej wizyta na Przełęczy Krzyżowej, na Panoramie oraz w twierdzy 
ANANURI. Wieczorem powrót do hotelu w Tbilisi, obiadokolacja, nocleg. 
Miejsce odprawienia Mszy św. – do ustalenia. 
4 DZIEŃ: 31.05.2020 (niedziela)                     TBILISI - SIGHNAGHI – BODBE - TBILISI 
Po śniadaniu dzień spędzony w regionie Kachetia. Wizyta w tradycyjnej gruzińskiej winnicy z możliwością degustacji. Spacer 
po SIGHNAGHI – mury miejskie i malownicze uliczki, wszystko z widokami na Kaukaz i Azerbejdżan. Wizyta w klasztorze 
BODBE, miejscu, gdzie pochowana jest Św. Nino – chrzcicielka Gruzji. Powrót do hotelu w Tbilisi, obiadokolacja, nocleg. 
Miejsce odprawienia Mszy św. – do ustalenia.  
5 DZIEŃ: 01.06.2020 (poniedziałek)                TBILISI - GORI – BORDŻOMI - WARDZIA – ACHALCICHE 
Po śniadaniu przejazd do GORI, rodzinnego miasta Stalina – zwiedzanie muzeum. Następnie przejazd do znanej miejscowości 
uzdrowiskowej BORDŻOMI, możliwość spaceru po Parku Zdrojowym oraz skosztowania leczniczej wody mineralnej. 
Kolejny punkt programu to WARDZIA – skalne miasto, zbudowane w XII w. przez królową Tamarę. Wardzia była jednym z 
największych miast Gruzji w tym okresie i robi niezapomniane wrażenie swoimi jaskiniami, tunelami, schodami wykutymi w 
skale (do dziś zachowało się 250 komnat na 13 poziomach oraz fragmenty korytarzy, schodów i systemu wodno – 
kanalizacyjnego) – zwiedzanie. Przejazd do Achalciche na obiadokolację i nocleg.  
Miejsce odprawienia Mszy św. – do ustalenia.  
6 DZIEŃ: 02.06.2020 (wtorek)    ACHALCICHE – RABATI - KUTAISI 
Po śniadaniu wyjazd z hotelu i zwiedzanie (busami) Twierdzy Rabati z X w. oraz kościoła w Rabati. 
Później udajemy się do KUTAISI, przyjazd na obrzeża miasta: monastyr Gelati z pięknymi freskami i jedną z najważniejszych 
akademii w średniowiecznej Gruzji. Następnie zwiedzanie miasta - katedra Bagrati  z ruinami twierdzy Ukimerioni, fontanna 
Kolchidy na głównym placu miasta, dawna dzielnica żydowska. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kutaisi.  
Miejsce odprawienia Mszy św. – do ustalenia. 
7 DZIEŃ: 03.06.2020 (środa)    KUTAISI – JASKINIA PROMETEUSZA – MARTVILI – MOTSAMETA – KUTAISI 
Po śniadaniu cd. zwiedzania okolic KUTAISI -  Jaskinia Prometeusza oraz wąwóz Martvili. Następnie przejazd do Klasztoru 
Motsameta - znajduje się on sześć kilometrów od Kutaisi, w wąwozie rzeki "Czerwona woda". Jest to jeden z najstarszych 
zabytków kultury w Gruzji. Późnym popołudniem powrót do Kutaisi, kolacja z winem i pokazem tańców gruzińskich, nocleg. 
8 DZIEŃ: 04.06.2020 (czwartek)  KUTAISI – MCCHETA - TBILISI 
Po wczesnym śniadaniu przejazd do MCCHETY – dawnej stolicy Gruzji, miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Zwiedzanie wznoszącego się nad miastem kościoła Dżwari (VI/VII w.), katedry Sweti Cchoweli (XI w.) gdzie według 
legendy pochowana jest Szata Chrystusa. Mccheta jest miejscem, gdzie Gruzja przyjęła chrzest w IV wieku. Lunch w Mcchecie. 
Przejazd do Tbilisi. Zakwaterowanie i nocleg w hotelu w Tbilisi (w tym dniu nie ma obiadokolacji). 
Miejsce odprawienia Mszy św. – do ustalenia. 
9 DZIEŃ: 05.06.2020 (piątek)    TBILISI – WARSZAWA 
Śniadanie w formie paczki prowiantowej. Wyjazd z hotelu około godz. 02:00, przejazd na lotnisko, odprawa bagażowa.  
Wylot do Polski godz. 04:55. Lądowanie w Warszawie o godz. 06:40. Zakończenie pielgrzymki. 
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