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„MAGIA GRUZJI I OGIEŃ AZERBEJDŻANU“ 
 

 (8 Dni / 7 Nocy) 
Tbilisi – Mtskheta – Kazbegi – Gudauri – Ananuri – Gori – Uplistsikhe – Lagodekhi – Sheki – Diri 

Baba – Shemakhi – Baku – Gobustan  

 

 

 
Dzień 1:  

Wylot do Gruzji. 
 

Dzień 2:  
Tbilisi  
Przylot na lotnisko w Tbilisi o 04:05 Spotkanie z przewodnikiem. Zakwaterowanie i śniadanie w hotelu. Koło 
12:00 spacer po mieście - Metekhi zbudowana w XIII w. Przejazd kolejką linową do twierdzy Narikala (IV w), 
z której rozpościera się fantastyczny widok na całe miasto. 
Następnie przejście do Aba notubani (znane łaźnie siarkowe, które 
zawsze były i są nadal wizytówką Tbilisi, bardzo popularne wśród 
turystów i mieszkańców . Przez cerkiew Sioni, kontynuacja drogi 
aż do Bazyliki Anczyschati, najstarszej cerkwi miasta (VI w). 
Kolacja w lokalnej restauracji z show programem - tańcami 
narodowymi. Przejazd na nocleg. 
 

Dzień 3:  
Tbilisi – Mtskheta – Kazbegi – Gudauri (190 km) 
Śniadanie. Wyjazd do Mcchety - pierwszej stolicy i centrum 
religijnego Gruzji. Zwiedzanie: Monastyr Dżwari (VI w) i Katedra 
Sweticchoweli (XI w), gdzie wg: legendy pochowana jest Szata 
Chrystusa. Cała Mccheta z jej zabytkami wpisana jest na listę 
UNESCO. Dojazd do miasta Kazbegi - głównego miasta w 
regionie Khewi. Następnie Cerkiew Gergeti (XIVw) do której 
dostaniemy się samochodami typu 4x4. Stąd rozpościera się 
widok na Kazbeg (5047 m) III w Gruzji szczyt ze względu na 
wysokość. Przejazd na kolację i nocleg w Gudauri. 
 

Dzień 4:  
Kazbegi – Ananuri – Gori – Uplistsikhe – Tbilisi (270 km) 
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie twierdzy Ananuri (XVII w.) 
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wraz z widokiem na jezioro Żinwali. Wyjazd do Gori - miejsca 
urodzenia J. Stalina - postój przy jego dom, a obecnie muzeum. 
Kolejno przejazd na zwiedzania Uplistsikhe (II tys. p.n.e.) - 
najstarszego skalnego miasta na terenie Gruzji i jednego z 
najważniejszych handlowych punktów na Jedwabnym Szlaku. 
Przejazd na kolację i nocleg w Tbilisi. 
 

Dzień 5:  
Tbilisi – Lagodekhi – Sheki (160 km) 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Lagodekhi. Zmiana autokaru i 
przewodnika. Przejazd do Sheki -  jedno z najstarszych miast 
Azerbejdżanu i znajduje się na malowniczych zboczach gór 
Kaukazu na tle ośnieżonych szczytów. Sheki słusznie 
nazywana jest rezerwatem architektonicznym kraju. Wycieczka 
do pałacu Sheki Khana – który jest najwybitniejszym i 
najcenniejszym zabytkiem XVIII-wiecznego Azerbejdżanu. 
Został zbudowany w latach 1761-1762 jako letnia rezydencja 
Husseina-chana Mushtada (wnuka GadzhiChelebi). Wyjątkowy 
dwupiętrowy budynek pałacu zachwyca  swą unikatową 
budową. Fasa da pałacu jest bogato pomalowana 
anegdotycznymi rysunkami przedstawiającymi sceny z polowań 
i wojen, a także skomplikowane wzory geometryczne i 
wegetatywne. W centrum znajduje się ogromny witraż z 
wielokolorowej szklanej mozaiki (na metr kwadratowy użyto 
5000 sztuk szkła). Wycieczka do świątyni Kish. Kolacja w 
restauracji. Przejazd na zakwaterowanie i nocleg. 
 

Dzień 6: 

Sheki - Mauzoleum Diri Baby - Shemakhi - Baku  

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Baku, po drodze 
zwiedzimy Mauzoleum Diri Baby w Shemakhi - mieście 
założonym w V wieku p.n.e. W XI-XVI wieku miasto Shemakhi 
było stolicą królestwa Shirvan i rezydencją Shirvanshah. 
Wycieczka do tzw.: “siedmiu grobowców”, zwiedzimy meczet 
Juma. Obiad w restauracji. Zakwaterowanie i nocleg. 
 

Dzień 7:  
Baku - Gobustan 

Śniadanie. Wycieczka do Gobustan’u - jest to półpustynny, przypominający księży cowy obszar, podzielony 
przez liczne wąwozy. Region otaczają jaskinie i skały. Miejsce to jest osiedlone od epoki kamienia łupanego, 
i jest jednym z największych i najstarszych muzeów rycin skalnych (petroglifów) na świecie. Wycieczka do 
wulkanów błotnych - Azerbejdżan i wybrzeże Morza Kaspijskiego są “domem” dla prawie 400 wulkanów 
błotnych, co stanowi ponad połowę łącznej liczby na całym świecie. Tutejsze błoto posiada właściwości 
lecznicze. Powrót do Baku i spacer po Boulevard - jego powstanie sięga ponad 100 lat, do czasów, gdy 
baronowie ropy Baku budowali swoje rezydencje wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego. Obiad w restauracji. 
Wycieczka do Highland Park, Marty's Lane, następnie piesza wycieczka po „Śródmieściu”, które jest 
wypełnione niezliczonymi sklepami – można tu znaleźć pamiątki, dywany, i wspaniałe rękodzieła, kolejno 
zobaczymy: Basztę Dziewiczą (XII wiek), meczet Juma (XII wiek), pałac Shirvanshah (XV wiek). Powrót na 
nocleg. 
 

Dzień 8:  

Transfer z hotelu na lotnisko. Wylot o 05:00 z lotniska w Baku. 
 

CENA od osoby w EUR + lot od 2000 PLN  
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Ilość osób w grupie Cena od osoby w EUR 

45 + 1 510 EUR + lot 

40 + 1 530 EUR + lot 

35 + 1 570 EUR + lot 

30 + 1 600 EUR + lot 

25 + 1 650 EUR + lot 

 

Podana cena nie obowiązuje w terminach: 

19 – 29.03.2020 

24 – 26.05.2020 

10.06 – 08.07.2020 

01 – 03.08.2020 

Cena zawiera: 
 

➢ 7 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ wyżywienie w postaci 6 śniadań i 4 kolacji i 2 obiadów 
➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem 
➢ przelot samolotem na trasie Warszawa – Tbilisi – Baku - Warszawa z bagażem podręcznym  
➢ opiekę pilota przewodnika 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 
➢ wstępy do zwiedzanych obiektów: Upliscyche, 4x4 przejazd w Kazbegi, Sheki Khan Palace, 

Świątynia Kish, Gobustan, przejazdy samochodami do obszarów wulkanicznych, Pałac 
Shirvanshah 

 
Cena nie zawiera: 
 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego w kwocie 300 EUR / os. 
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce/wycieczce ( 3 % 

wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz 
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ pakietu do realizacji programu ok 40 EUR / os. ( wiza wjazdowa do Azerbejdżanu, opłaty 
klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu może być 
podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do 
wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki i nie 
podlega rozliczeniu                                

➢ napoi alkoholowych do obiadokolacji 
 

UWAGA:  
 

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu  oraz cena mogą ulec zmianie – niezależnie od biura – cena podana 
orientacyjnie 

• do odbycia pielgrzymki/wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty 
powrotu dowód osobisty lub paszport 
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