
  

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

GARNI ⚫ SEVANAVANK ⚫ HACHPAT ⚫ GUDAURI ⚫ MCHCETA ⚫ TIBILISI 
 

Pielgrzymka 11 - dniowa     Termin: 1 - 11.09.2022 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. 



  

 

DZIEŃ 7 – HACHPAT - TIBILISI  
                  Śniadanie. Zwiedzanie monastyru Hachpat. Położony nad kanionem rzeki Debed, 1200 m 

                  n.p.m., rozbudowywany od X do XIII w. za panowania dynastii Bagradydów. Centrum  

                  duchowe, naukowe i kulturalne kościoła ormiańskiego. Przekroczenie granicy z Gruzją  

                  oraz przejazd do TIBILISI. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 8 – Śniadanie. TIBILISI. Tura objazdowa po mieście z uwzględnieniem katedry Sioni,  

                  współczesnej katedry św. Trójcy oraz gmachu parlamentu. Starówka, świątynia Metechi  

                  z VIII w., najstarsze fortyfikacje z IV w.. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 9 – TIBILISI - MCCHETA 

                  Śniadanie. Starówka, twierdza Narikala, bazylika Anczyschati oraz Synagoga w Tibilisi. 

                  Dalej – Mccheta – pierwsza stolica Gruzji. Zespół pałacowo – sakralny z klasztorem Jvari 

                  (VI wiek); miejsce koronacji i pochówku gruzińskich królów oraz miejsce       

                  przechowywania szat Chrystusa. Dalej – Monastyr Krzyża – Dżwari z VI w. – jeden z  

                  najstarszych na świecie. Według tradycyjnych źródeł Święta Nino, która nawróciła Gruzję 

                  na chrześcijaństwo, zatrzymała się na modlitwę na najwyższym wzniesieniu Mcchety i  

                  postawiła na nim krzyż. Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 10 - TIBILISI – KAUKAZ - GUDAURI 

                  Śniadanie. Msza św. w katedrze katolickiej. Przejazd Drogą Wojenną w kierunku przełomu 

                  Kaukazu. Zatrzymanie się na przełęczy Gudauri – 2200 m n.p.m.. Widok na górę Sadzele 

                  i Kudebi. Powrót do Tibilisi. Czas wolny. Wieczór folklorystyczny. Uroczysta kolacja  

                  z typowym regionalnym jedzeniem oraz pokazem gruzińskich tańców narodowych.  

                  Nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 11 – TIBILISI – KUTAISI – BERLIN - WÜRZBURG 

                    Śniadanie. Przejazd na lotnisko w KUTAISI. Odprawa paszportowa. Wylot do Berlina 

                    O 14.40. Przybycie na miejsce – 16.50. Przejazd autokarem do SCHWEINFURTU i  

                   WÜRZBURGA. Zakończenie pielgrzymki. 
   

Koszt: 1430 euro 
 

Informacje i zapisy: 
 

ks. Jerzy Sobota 
Polska Misja Katolicka, Virchowstr. 20, 97072 Würzburg 

 
Harmonogram wpłat: I rata (wpisowe): 330 euro; II rata 600 euro (do 28.02); 
III rata 500 euro (płatane przelewem do 30.06 lub gotówką w dniu wyjazdu) 

 
ŚWIADCZENIA: 
Zakwaterowanie: hotele***/****, pokoje 2,3 – osobowe z łazienką – 10 noclegów;                              
Transport: samolot: Berlin – Kutaisi i Kutaisi – Berlin oraz autokar na terenie Gruzji i Armenii; ponadto transfer autokarem na lotnisko na trasie: 
Würzburg – Berlin i Berlin – Würzburg;  
Wyżywienie: 10 śniadań (obfite – serwowane lub w formie bufetu) i 9 obiadokolacji; organizowane w hotelach lub w restauracjach z programem 
artystycznym;  
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz przewodnicy miejscowi; 
Ubezpieczenie: koszty leczenia, NNW (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa); 
Bagaż: podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach 40x30x20cm oraz bagaż rejestrowany do 20 kg. 
Bilety wstępu oraz pozostałe koszty związane z realizacją programu: ZAWARTE W KOSZTACH. 

 
TFG – W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biur Podróży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sportu i Turystyki zobowiązany jest do zapłaty kwoty: 15 zł. Składna nie jest przychodem biura. Zawarte w cenie. 
TFP – Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz 
Pomocowy, wszyscy Touroperatorzy imprez turystycznych działający na polskim rynku zobowiązani są do pobierania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Kwota: 

15 zł. Składka nie jest przychodem biura, tym samym nie podlega zwrotowi w momencie anulacji rezerwacji. Zawarte w cenie. 
REGULACJE COVID – 19. Według stanu rzeczy na dzień 19.11 do wjazdu na terytorium Gruzji i Armenii obowiązuje szczepienie (unijny certyfikat COVID) 
lub test (PCR – wykonany na 72 godz. przed wylotem – płatny we własnym zakresie); Przed wylotem należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na 
stronie: registration.gov.ge. 

 
 


