
PIELGRZYMKA GRUZJA - ARMENIA 

15-26 CZERWCA 2020 
PARAFIA ŚW. ZYGMUNTA, WARSZAWA 

 

DATA:  15- 26 CZERWCA 2020 
CZAS TRWANIA: 12 DNI 

 

HOTELE:  

GRUPA  

KIERUNEK :  

POSIŁKI :  

TRANSPORT:  

PRZELOT:  

3*, POKOJE 2-3 OSOBOWE 

40- 45 OSÓB 

GRUJA, ARMENIA 

ŚNIADANIA I OBIADOKOLACJE 

AUTOBUS TURSYTYCZNY Z KLIMATYZACJĄ 

WARSZAWA – TBILISI  
ERYEWAŃ – WARSZAWA 

LO 723 15 CZERWCA WARSZAWA - TBILISI  

LO 728 26 CZERWCA ERYVAN - WARSZAWA  
GODZ 22:25 – 04:05+1 

GODZ 04:40 - 06:30 

WARUNKI OFERTY: 

Cena: 5030,00 pln/os - dopłata do jedynki na całej trasie: 850 pln/os 

Cena zawiera: bilet lotniczy wraz z bagażem rejestrowym – 23kg i bagażem podręcznym 

noclegi w pokojach 2-3 osobowych, śniadania, obiadokolacje, kawa herbata do śniadania, do kolacji woda 

transport w krajach docelowych, wejściówki do zwiedzanych obiektów ( z wyjątkiem fabryki koniaku), obsługę 

polskiego pilota – przewodnika, lokalne podatki, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu 

składkę turystycznego funduszu gwarancyjnego (13pln/os.) 

Cena nie zawiera: 

ubezpieczenia kosztów rezygnacji (2,5% lub 7,5% ceny) 

wydatków osobistych 

napojów do obiadokolacji – 10 usd 

wejściówki i degustacji w fabryce koniaku 

Warunki płatności: 

1. Przy potwierdzeniu uczestnictwa – wpłata depozytu 550 zł za osobę 

2. Do dnia 6 kwietnia – wpłata 1000 zł 

3. Do dnia 10 maja pozostała kwota. 

 

Podróżując do Armenii turystycznie lub tranzytem Polacy oraz inni obywatele krajów Unii Europejskiej od niedawna nie potrzebują 

wizy. Jednak jadąc do Armenii, w przeciwieństwie do sąsiedniej Gruzji, potrzebny jest paszport. 

Wjeżdżając do Armenii należy posiadać paszport ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od dnia wjazdu. 

PLAN PIELGRZYMKI: 

DZIEŃ 1 

PONIEDZIAŁEK, 
15 CZERWCA 

WARSZAWA – TBILISI   

Spotkanie  grupy na lotnisku Okęcie w Warszawie, w hali odlotów, strefa D, przy stanowiskach odprawy PLL LOT. Odprawa paszportowo-
bagażowa. Wylot do Gruzji o godz. 22.25. Lot trwa ok. 3,5 godz.  

DZIEŃ 2 

WTOREK 

16 CZERWCA 

TBILISI – KAZBEGI – TIBILISI  

Przejazd z lotniska w kierunku północnym  Gruzińską Drogą Wojenną to dziś przede wszystkim trasa widokowa, wspinająca się 

prawie na 2400 m do Stepancmindy (Kazbegi) pod wygasły wulkan, jest to druga co do wysokości góra Gruzji – Kazbek (5033,8 m n.p.m.). 

Po drodze przystanek na pierwsze spotkanie z gruzińską kuchnią, lokalne śniadanie.  

Następnie przejazd pod wspaniałą twierdzę Ananuri (XVI–XVII w.), położoną nad ogromnym zbiornikiem wodnym Zhinvali. Po dotarciu pod 

Kazbek wjazd terenowymi samochodami do położonej wysoko nad miastem (2170 m n.p.m.) cerkwi Cminda Sameba (XIV w.), skąd 

w oddali widać ośnieżony szczyt góry. Powrót do Tbilisi. Msz św. polowa. Obiadokolacja na trasie w drodze powrotnej. Nocleg w Tbilisi.  

DZIEŃ 3 
ŚRODA 

17 CZERWCA 

TBILISI   

Po wczesnym śniadaniu Msza św. w kościele  pw. św. Piotra i Pawła w Tbilisi, który wybudowany został w latach 1870-77 w połowie ze 

składek Polaków, którzy trafili do Gruzji po Powstaniu Styczniowym (po 1863). Była to jedyna świątynia katolicka otwarta w czasie 

komunizmu na Kaukazie.  Zwiedzanie zabytków przepięknej stolicy Gruzji - największa (może pomieścić 10 tys. wiernych!) cerkiew na  

Kaukazie, Cminda Sameba (Sobór Świętej Trójcy, XX w.),j twierdza Narikala (VI–VIII w.), pamiętająca rządy arabskich emirów, cerkw 

Anczischati (V–VI w.), Metechi (XIII w.) i Sioni (XI–XII w.). pomnik Kartlis Deda – Matki Gruzji (XX w.).   

Tbiliska starówka urzeka ekumenizmem, sąsiadują tam ze sobą cerkwie gruzińskie i ormiańskie, synagoga i meczet. Czas wolny. 



 Po drugiej stronie w stosunku do Starego Miasta możemy podziwiać pionowe skalne ściany nad rzeką, a na wierzchołku miejską zabudowę 

oraz średniowieczną świątynię Metechi. W programie zwiedzania gmach dawnego parlamentu, gdzie rozegrała się rewolucja róż w 2003 r.i 

gdzie przemawiał prezydent Lech Kaczyński, opera w stylu orientalnym, dawny pałac gubernatora Kaukazu, cerkiew Kaszweti (XIX w.) 

oraz budynki teatru i filharmonii. Obiadokolacja w restauracji z muzyką na żywo i pokazem tańców. 

DZIEŃ 4 

CZWARTEK 

18 CZERWCA 

TBILISI – MCCHETA - KUTASI  

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie perły architektury, dawnej  stolicy Iberii Kaukaskiej – Mcchety. Pierwsza historyczna stolica kraju, z historią 

sięgającą przyjęcia przez Gruzję chrześcijaństwa. Miejsce koronacji i pochówków gruzińskich królów. Miasto obfituje w zabytki wpisane na 

listę światowego dziedzictwa UNESCO. Cerkiew Dżwari (VI –VII w.) ze słynnym krzyżem św.Nino. Katedra Sweti Cchoweli (XI w.), tzw. 

gruziński Wawel z grobami królów z dynastii Bagrationi i sklepieniem na wysokości 54 m. W środku znajduje się chrzcielnica z IV w., w której 

chrzczono gruzińskich władców. Czas wolny. Klasztor  Samtavro (IV w.), gdzie pochowani są władcy Gruzji, król Mirian i królowa Nana, 

którzy w 337 r. w imieniu narodu przyjęli chrześcijaństwo. W pobliżu Gori zwiedzamy najstarsze w Gruzji skalne miasto Uplisciche (V 

w. p.n.e.), niegdyś siedzibę władców i ośrodek przedchrześcijańskiego kultu. Tunel Suramski i miasto Kutaisi, jeden z najstarszych 

zespołów urbanistycznych na świecie (XVII–XV w. p.n.e.). Tu przybył Jazon z argonautami po złote runo, a pobliskie jaskinie były 

schronieniem dla Prometeusza i skradzionego olimpijskim bogom ognia. Obiadokolacja, czas wolny. Dla chętnych spacer do centrum 

miasta aby obejrzeć budynek teatru i opery, a także fontannę z reprodukcjami rzeźb sprzed 5000 lat, które znaleziono na terenie Gruzji. 

DZIEŃ 5 

PIĄTEK 

19 CZERWCA 

KUTASI – TIBILISI  

Po śniadaniu zwiedzanie Kutasi – obecnej siedziby gruzińskiego parlamentu (od 2012 r.), w tym katedry Bagrati (VI w., rekonstrukcja z  XX 
w.) i zespołu klasztornego Gelati (XII–XIII w.) z trzema cerkwiami i budynkiem Akademii Nauk, zwanej Nowymi Atenami albo Nową 
Jerozolimą, gdzie studiowali wybitni myśliciele gruzińscy i greccy. W Gelati pochowany jest król Dawit Aghmaszenebeli, zwany 
Budowniczym, gruziński Kazimierz Wielki. Wizyta w  kompleksie  jaskiń znanych jako Jaskinia Prometeusza. Przejazd do Achalciche. 
Obiadokolacja, nocleg.  

DZIEŃ 6 

SOBOTA 

20 CZERWCA 

TBILISI – WARDZIA – TIBILISI  

W tym dniu zwiedzanie ewenementu średniowiecznej architektury, zobaczymy wydrążone w skałach do wysokości 1300 m n.p.m. miasto 

Wardzia (XII–XIII w.). Skalne miasto w czasie swojej największej świetności liczyło podobno do 50 tysięcy mieszkańców.  Potężny kompleks 

miał aż 13 poziomów, na których znajdowało się ponad 6 tysięcy skalnych komnat, połączonych systemem tuneli, z własnym systemem 

doprowadzającym wodę pitną. Centralną częścią kompleksu był kościół Wniebowzięcia NMP. W 1283 r. w wyniku trzęsienia ziemi ok.2/3 

skały, w której miasto zostało wydrążone, osunęło się w dół, odsłaniając „zawartość” kompleksu i czyniąc ukryte kiedyś w skale jaskinie 

zewnętrznymi. To dlatego dziś Wardzia nazywana jest „plastrem miodu” – dokładnie tak wygląda. Przerwa kawowa, a po niej powrót do 

Tbilisi. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg.  

DZIEŃ 7 

NIEDZIELA 

21 CZERWCA 

TBILISI – SIGNAGI – TIBILISI  

Poranna Msza św. Wyjazd do Kachetii, najstarszego rejonu Gruzji, kolebki wina, gdzie wyrabia się 70% krajowej produkcji tego trunku. 

Wizyta w miescie Signagi (XVIII w.), zwanym gruzińskim Carcassonne. Położone na wysokiej górze, otoczone murami obronnymi i licznymi 

basztami, stanowi znakomite miejsce widowiskowe. Zwiedzanie położonego niedaleko miasta klasztoru żeńskiego w Bodbe (IX–XVII w.). 

To tutaj pochowana jest św. Nino, mniszka z Kapadocji, która zainicjowała wprowadzenie w Gruzji chrześcijaństwa. Dla chętnych wizyta w 

Muzeum Narodowym ze wspaniałą kolekcją malarstwa gruzińskiego prymitywisty Niko Pirosmanaszwilego (polski Nikifor) oraz misternych 

rzeźb sprzed 5000 lat! Degustacja wina w tradycyjnej winiarni. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja. Nocleg w hotelu w Tbilisi.   

DZIEŃ 8 

PONIEDZIAŁEK 

22 CZERWCA 

TBILISI - ERYWAŃ   

Przejazd do Armenii przez przejście graniczne w Sadakhlo. Na trasie zwiedzanie zespołu klasztornego Hagharcin (XIII w.) i miasta 
Dilidżan, nazywanego ormiańską Szwajcarią. Następnie wyjazd nad jezioro Sewan –spacer na półwyspie i zwiedzanie monastyru  
Sewanawank (IX w.), zwanego Czarnym Klasztorem. Klasztor został założony w IV w. Zachowaną cerkiew zbudowała sunnicka księżniczka 
Mariam w 874 r. Odpoczynek nad jeziorem, dla chętnych kąpiel. Obiadokolacja. Przejazd do Erywania. Nocleg w hotelu.  

DZIEŃ 9 

WTOREK 

23 CZERWCA 

ERYWAŃ   

Po śniadaniu - wycieczka po Erywaniu z głównymi atrakcjami: Matka Armenia (panoramiczny widok na Erewan), Matenadaran  

(muzeum starożytnych rękopisów), obszar rekreacyjny Kaskada i plenerowe artefakty sztuki współczesnej. Pomnik i muzeum ludobójstwa. 

Wycieczka po Erewaniu. Wizyta w fabryce koniaku na wycieczkę i degustację płatne dodatkowo 10 USD).  

Wieczór wolny. Kolacja i nocleg w Erewaniu.  

DZIEŃ 10 

ŚRODA 

24 CZERWCA 

ERYWAŃ – CHOR VIRAP –  – ERYWAŃ  

Po śniadaniu przejazd na południ do monastyru Chor Wirap (VII w.), miejsca licznych pielgrzymek Ormian. Legenda głosi, że na terenie 

monastyru w głębokiej studni przez 13 lat był więziony św. Grzegorz Oświeciciel za szerzenie wiary chrześcijańskiej. Armenia jako 

pierwszy kraj przyjęła chrześcijaństwo (już w 302 r.).  klasztoru roztacza się piękna panorama na biblijną górę Ararat + “I osiadła arka w 

siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, w górach Ararat.“.  

Przejazd do klasztoru Noravank otoczonego czerwoną górą. Zwiedzanie winnicy i degustacja wina we wsi Areni. Powrót do 
Erewania. Obiad. Nocleg w Erywaniu.  

DZIEŃ 11 

CZWARTEK 

25 CZERWCA 

ERYWAŃ – WAGHARSZAPAT – GARNI – GEGHARD –ERYWAŃ  

Przejazd do miasta Wagharszapat (Eczmiadzyn). Na sporym terytorium, zwanym ormiańskim Watykanem, znajdują się katedralny sobór z 

303 r. a także Katolikosat – rezydencja głowy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Obok są wyższe seminaria i inne obiekty związane z 

kultem religijnym. Katedra, której dzisiejszy kształt pochodzi z 480 r., została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego 

UNESCO. W dalszej kolejności zwiedzanie kościóła św. Rypsymy, który jest wspaniałym przykładem średniowiecznej architektury, 

zbudowanym w miejscu, gdzie św. Rypsyma zginęła i została pochowana. W małej niszy obok jej sarkofagu leży głaz, którym została zabita. 

Ruiny katedry Zwartnoc (VII w.), wpisanej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, wzniesionej z kamienia wulkanicznego w 

kolorze różowym. Obiadokolacja w wiosce Garni w tradycyjnym Armeńskim domu. Powrót do Erywania. . Nocleg w Erywaniu   

DZIEŃ 12 

PIĄTEK 

26 CZERWCA 

ERYWAN – WARSZAWA  

 Wczesny wyjazd z hotelu, przejazd na lotnisko wylot do Warszawy.  

Lądowanie w Warszawie o godz. 6.30.  
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