
  

GRUZJA - ARMENIA 
KUTAISI ⚫ BORDŻOMI ⚫ RABATI ⚫ WARDZIA ⚫ ERYWAŃ ⚫ ECHMIADZIN ⚫ KHOR WIRAP  

GARNI ⚫ SEVANAVANK ⚫ HACHPAT ⚫ GUDAURI ⚫ MCHCETA ⚫ TIBILISI 

 

Pielgrzymka 11 - dniowa     Termin: 3 - 13.09.2022 r. 

 

  
DZIEŃ 1 – WÜRZBURG - SCHWEINFURT – BERLIN - GRUZJA  

                 Rozpoczęcie pielgrzymki. WURZBURG: 7.30. SCHWEINFURT: 8.30.  

                 Przejazd na lotnisko w Berlinie. O 17.20 wylot do 

                 KUTAISI. Przybycie - 23.10. Nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 2 – KUTAISI – BORDŻOMI 

                  Śniadanie. KUTAISI. Spacer po mieście. Przejazd do katedry Bagrati z początków XI  

                 wieku oraz kompleksu klasztornego Gelati. Następnie przejazd do BORDŻOMI.  

                 Zwiedzanie parku zdrojowego Bodżomi. Kurort założony w czasach carskich w XIX  

                   wieku słynie ze źródeł wód mineralnych, których właściwości lecznicze znane są w całym 

                 świecie. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 3 – ACHALCICHE - RABATI – VARDZIA – ERYWAŃ 

                 Śniadanie. Zwiedzanie kompleksu Rabati. Jest to największa forteca średniowieczna  

                  W południowej Gruzji, zbudowana w IX wieku pod nazwą Zamek Lomisa – w mieście  

                  Achalciche. Jedna z głównych atrakcji regionu Samcche – Dżawachetia wraz z Muzeum 

                  Etnograficznym. Następnie zwiedzanie wydrążonego w skale miasta Vardzia (XII-XIII w.). 

                  Miejsce to od wieków stanowiło pograniczną warownię. Na 13 kondygnacjach w 3  

                  tysiącach komnat mieściło się do 60000 osób. Zwiedzanie pomieszczeń dawnego klasztoru 

                  i kościoła WNMP z freskami z XII wieku. Obiad na trasie. Przejazd do Armenii. Późne 

                  przybycie do Erywania, uzależnione od czasu przejścia granicy. Nocleg w hotelu 
 

DZIEŃ 4– ERYWAŃ – KHOR WIRAP – ERYWAŃ 

                  Śniadanie. Zwiedzanie miasta: monastyr Khor Wirap (VII w.), miejsce pielgrzymek  

                  Ormian, gdzie więziony był przez 13 lat św. Grzegorz Odnowiciel. Widok na górę Ararat. 

                  Przejazd do świętego miasta Echmiadzyn z najstarszym kościołem w Armenii z 301 roku 

                  wybudowanym po przyjęciu chrztu przez króla Tirydatesa III, gdzie przechowywane są 

                 najstarsze księgozbiory oraz przykłady sztuki sakralnej; miniatury oraz ewangeliarz  

                  z 989 roku. Powrót do Erywania. Spacer po centrum z uwzględnieniem Rynku, Kaskady  

                  oraz bazaru. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 5 – ERYWAŃ – ECHMIADZIN – GARNI – GEGHARD – ERYWAŃ 

                  Śniadanie. Echmiadzin to miasto licznych świątyń. Kościół św. Gajany, św. Hripsimy i  

                  Szogakat to kolejne miejsca zwiedzania. Powrót do Erewania. Dalej – trasa widokowa  

                  wzdłuż wąwozów rzeki Garni. Następnie – zespół rezydencjalny Garni – dawna letnia 

                  siedziba królów oraz świątynia z czasów greckich, poświęcona bogini Mitrze. Przejazd  

                  w wyższe partie gór do monasteru Geghard z relikwią Świętej Włóczni. Rzut oka na  

                  pustelnie wykute w skale oraz haczkary z motywami krzyża. Obiadokolacja w restauracji  

                  - wieczór folklorystyczny. Tradycyjne ormiańskie potrawy oraz narodowe tańce  

                  i przedstawienia. Nocleg w hotelu.              
   
DZIEŃ 6 – ERYWAŃ – SEVAN – SEVANAVANK 

                  Śniadanie. Przejazd i zwiedzanie klasztoru Sevanavank, z okolic którego rozpościera się 

                  Wspaniały widok na Jezioro Sevan. Uświadczenie ormiańskich krzyży – chaczkarów. 

                  Wypoczynek na plaży nad jeziorem. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
                   

 


