Pielgrzymka z Grodziska Dolnego do Gruzji, czyli 9 dni
śladami wczesnego chrześcijaostwa
Tbilisi, Gudauri, Kazbegi, Kachetti, Signagi, Kutaisi, Batumi, Gori, Uplisciche, Mccheta
1 dzieo: 07.09.2018. Zbiórka na parkingu w Grodzisku Dolnym
o godz.01.00 i wyjazd na lotnisko Kraków – Balice. O godzinie 03:30. odprawa.
Wylot do Kijowa o godzinie 05:30. Przylot godzina 8:05. Wylot do Tbilisi o
godzinie 12:00. Przylot 15:45. Transfer autokarem do hotelu, zakwaterowanie.
Spacer po starym mieście, obiadokolacja, nocleg.
2 dzieo: 08.09.2018. Śniadanie. Wyjazd z Tbilisi w kierunku Stepantsminda
(Kazbegi). Po drodze zwiedzanie malowniczej twierdzy Ananuri (XVI w.), która
znajduje się nad rzeką Aragvi. Przejazd przez narciarski kurort Gudauri (2200m.)
Podróż wzdłuż rzeki Tergi przez przelęcz Krzyżową (2400m) zaprowadzi nas do
Kazbegi. Zwiedzanie Kazbegi: Kościół Najświętszej Trójcy Gergeti( 2170m.). Przy
dobrej pogodzie fastycujący widok na jeden z najwyższych szczytów Gruzji –
górę Kazbek (5147m). Powrót do Tbilisi, obiadokolacja, nocleg.
3 dzieo: 09.09.2018. Śniadanie. Wyjazd do Kachetii. Ten najbardziej znany gruzioski region winny, leży na wschód od Tbilisi. Przejazd
do Signagi. Odwiedziny po drodze wsi Bodbe - kompleksu klasztornego św Jerzego z grobem św Nino, która przyniosła
chrześcijaostwo do Gruzji. Zwiedzanie "miasta wiecznej miłości" Signagi, który znajduje się na górze grzbietu górskiego z widokiem
na dolinę Alazani. Powrót do Tbilisi. Impreza integracyjna, czyli „gruzioskie biesiady” ze słynnymi toastami w tradycyjny gruzioskim
lokalu z muzyką na żywo, winem i potrawami gruzioskimi. Nocleg.
4 dzieo: 10.09.2018. Śniadanie. Przejazd do Kutaisi. Zwiedzanie starożytnego miasta Kutaisi, które ma już ponad trzy tysiące lat.
Zwiedzanie klasztoru i akademii Gelati (XII w), założonej przez wielkiego gruzioskiego króla Dawida IV-Budowniczego, które są
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyprawa do krasowej jaskini Prometeusza, gdzie według legendy, Prometeusz
dał ludziom ogieo i został za to przykuty do skały. Jaskinia znajduje się 5 km na północny zachód od miasta Cchaltubo. Została
odkryta w początku lat 80-tych XX wieku. Jest jedną z najbardziej olśniewających jaskio, dzięki podwodnym rzekom i pejzażom.
Następnie przejazd do Batumi. Obiadokolacja. Nocleg.
5 dzieo:11.09.2018. Śniadanie. Wypoczynek w Batumi, plażowanie, czas wolny. Obiadokolacja, nocleg.
6 dzieo: 12.09.2018.Śniadanie. Zwiedzanie: Batumi - "Gruzioski Singapur", najbardziej znane czarnomorskie uzdrowisko Gruzji (120
tys m). Bilet wizytowy Batumi, ulubione miejsce mieszkaoców miasta i gości - to Batumska Piazza, zbudowana w 2009 roku. Od 2010
roku ozdobą miasta jest również 7 metrowa, zmieniająca się rzeźba Miłości, to figura kobiety i mężczyzny (Nino i Alim).
Obiadokolacja, nocleg.
7 dzieo: 13.09.2018. Śniadanie. Przejazd do Tbilisi, po drodze przejazd przez Gori – miasto Stalina. Zwiedzanie muzeum Stalina oraz
Uplisciche – kamiennego miasta z X w. przed Chr. Przyjazd do Tbilisi, obiadokolacja, nocleg.
8 dzieo: 14.09.2018. Śniadanie. Zwiedzanie najważniejszych zabytków stolicy Gruzji – Tbilisi. Stolica Gruzji jest unikatowa.To jedno z
niewielu miast na świecie, gdzie obok siebie stoją na Starym Mieście cerkiew prawosławna, kościół katolicki, synagoga i meczet.
Tbilisi położone jest na kilku wzgórzach. Miasto przecina rzeka Kura z malowniczymi brzegami. Zwiedzanie : cerkiew Metechcka (V
w.), Sobór Trójcy Świętej kompleksu katedralnego Cminda Sameba – główna katedra Gruzioskiej Cerkwi Prawosławnej. Główny
kościół katolicki w Gruzji. Piesze zwiedzanie miasta, "Stare Miasto" – historyczne centrum Tbilisi, znajduje się u podnóża Góry
Mtacminda (Święta Góra). Zwiedzimy prawie wszystkie budynki Starego Miasta – zabytki historyczne i kulturowe. Przejazd kolejką
do twierdzy Narikala (IV w.),
w czasie przejazdu możemy zobaczyd miasto z lotu ptaka, odwiedzimy w starym mieście Katedrę Sioni (VI-VII w.), bazylika
Narodzenia Najświętszej Marii Panny- najstarsza z ocalałych. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
9 dzieo: 15.09.2018. Śniadanie. Zwiedzanie starożytnej stolicy Gruzji Mcchety – miasta-muzeum, które zostało wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie katedry Sweticchoweli (1010-1029), w której jest zachowana jedna z głównych
chrześcijaoskich relikwii - Hiton Pana. Jest to również miejsce pochówku wielu gruzioskich królów. Zwiedzanie klasztoru Samtawro,
gdzie przez cały rok rośnie i kwitnie jeżyna w pobliżu której w IV w. żyła święta Nino – pierwsza apostołka chrześcijaostwa w Gruzji.
Tutaj zobaczymy Iwerską Ikonę Matki Bożej, Ikonę Św. Nino, Grób świętego króla Merian i królowej Nani, relikwie św. Abibosa
Nekreskiego, Św. Szio Mgwimskiego. Zwiedzanie starożytnej świątyni-klasztoru Dżwari (VI w.). Transfer na lotnisko, odprawa. Wylot
do Kijowa o godzinie 16:35.Przylot 18:35. Wylot do Krakowa o godzinie 20:45. Przylot 21:20. Transfer do Grodziska Dolnego
autokarem i zakooczenie pielgrzymki około północy.

Cena: 3850,00zł/osobę ( grupa 40 osób)
Cena obejmuje:
 zakwaterowanie
w
hotelach
o
standardzie
3*
pokoje
2
osobowe
z
(5 noclegów w Tbilisi, 3 noclegi w Batumi ),
 8 śniadao w formie bufetu,
 7 obiadokolacji serwowanych do stolika – bez napoi,
 1 kolacja uroczysta z degustacją wina oraz muzyką na żywo,
 transfery autokarem w Gruzji zgodnie z programem,
 wyjazd jeepami do Kazbegi i zwiedzanie kościoła Najświętszej Trójcy Gergeti,
 obsługa pilota – przewodnika, posługa kapłana( msze św. według możliwości czasowych)
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
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NNW – 20 000 zł (NWS 20 000 zł), BP - 800 zł,
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Cena nie obejmuje:





wydatków własnych, atrakcji nie wymienionych w ofercie, napiwków
dopłata do pok. – 1 osobowego - 640,00zł,
kolejnośd zwiedzanych obiektów może ulec zmianie.

Przydatne informacje:
Wizy: Obywatele RP, tak jak wszyscy
obywatele
Unii
Europejskiej,
korzystają z prawa do swobodnego
wjazdu i pobytu w Gruzji przez okres
do 360 dni. Dokumentem podróży
uprawniającym do bezwizowego
wjazdu i pobytu do 360 dni jest
paszport lub dowód osobisty. Przy
wylocie przez Kijów, konieczny jest
paszport ważny 6 miesięcy do daty
wyjazdu!
Zapisy do 6 maja 2018 roku - wpłata 1850 zł . Należy podad : imię i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu, datę
ważności paszportu i narodowośd.
Spotkanie organizacyjne 14 sierpnia (wtorek) o godz. 18.30 na plebanii. Wpłata drugiej raty - 2000 zł.
Język: gruzioski; można porozumied się także po rosyjsku, angielsku i niemiecku.
Strefa czasowa: czas polski plus 2 godziny.
Napięcie: 220V/50Hz (gniazdka europejskie).
Waluta: lari (GEL);
1 USD= 2,54 GEL; 1 EUR = 2,73 GEL.
Generalnie w Gruzji ceny towarów codziennego użytku oraz żywności są zbliżone do polskich. Przeważają niewielkie
sklepiki, swoim wystrojem przypominające jeszcze czasy realnego socjalizmu.

