
Biuro Podróży ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o. 
32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D 

Tel./Fax:  +48 12 276 24 39 wew. 23 
Tel. kom. +48 791 992 802 

orlando@orlando.com.pl 
www.orlando.com.pl, www.pielgrzymki.pl 

NIP: 944-20-64-651,  REGON:  351384359,  KRS: 0000118138 
Raiffeisen Bank nr rach.: 25  1750  1048  0000  0000  0259  1863 

 

 

 

 
 

 
 

 

   
TBILISI – KACHETIA – DAVID GAREJA – NINOTSMINDA – BODBE – SIGHNAGHI – GURDŻAANI – MCCHETA  – 

ANANURI – GUDAURI –GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA – KAUKAZ – STEPANTSMINDA/KAZBEGI – UPLISCICHE 
– TBILISI  

Termin: 23.06 – 30.06.2018               CENA: 3590  zl 
 
Dzień 1: WYLOT Z WARSZAWY, TBILISI – sobota 23.06.2018 
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 20.30. Spotkanie z pilotem. Wylot do Tbilisi o godz. 22.30. Przylot do stolicy Gruzji o 
godz. 04.05 (czas lokalny +2h).  
 
DZIEŃ 2: TBILISI – niedziela 24.06.2018 
Nocny transfer do hotelu w Tbilisi. Wczesne zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek w pokojach, późne śniadanie. Następnie 
rozpoczniemy zwiedzanie Tbilisi, zobaczymy cerkiew i most Metechi, dalej udamy się do dzielnicy łaźni tureckich, zobaczymy górującą 
nad miastem starożytną twierdzę Narikala, a następnie nawiedzimy katedrę Sioni z oryginałem krzyża św. Nino i relikwiami apostoła 
św. Tomasza. Dzień zakończymy Mszą Świętą na starówce i przejażdżką autokarem wzdłuż Alei Rustawelego - reprezentacyjnym 
bulwarze stolicy z historyczną XIX w. zabudową. Wieczorem przejedziemy na powitalną obiadokolację do restauracji. Powrót na 
nocleg do hotelu w Tbilisi. 
 
DZIEŃ 3: KACHETIA – DAWID GAREJA, NINOTSMINDA – poniedziałek 25.06.2018 
Po bardzo wczesnym śniadaniu wyjedziemy do Kachetii w kierunku południowo-wschodnim, w stronę kompleksu klasztornego David 
Gareja. Z powodu ubogiej szaty roślinnej okolice te określa się mianem półpustyni. Należy zaopatrzyć się w duże ilości wody do picia, 
coś do jedzenia, na miejscu nie ma żadnych sklepów!!! Ciekawostką jest fakt występowania tu wielu rzadkich gatunków ptaków. 
Zbudowany jeszcze w VI wieku monastyr kryje się za ciągiem wzgórz. Jego założycielem jest jeden z apostołów Gruzji, głoszący 
chrześcijańską naukę ojciec syryjski o imieniu Dawid. Aby zobaczyć najstarszą i zarazem najpiękniejszą część monastyru, kryjącą 
pozostałości fresków z VIII-IX wieków, zapraszamy Państwa na trekking po dość stromym zboczu góry w stronę jej grzbietu (oczywiście 
tylko dla chętnych), z którego rozciąga się już panorama stepów Azerbejdżanu. W drodze powrotnej zobaczymy Ninotsmindę - jeden z 
najstarszych zabytków architektury wczesnochrześcijańskiej. Msza Święta. Wieczorem obiadokolacja w restauracji, a następnie 
powrót do hotelu w Tbilisi na nocleg. 
 
DZIEŃ 4: KACHETIA – BODBE, SIGHNAGHI, GURDŻAANI – wtorek 26.06.2018 
Śniadanie. Msza Święta, krótkie zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła. Następnie przejedziemy do klasztoru w Bodbe i cudownego 
źródełka – monaster budowany miedzy IV a IX stuleciem. Znajduje się tam cerkiew postawiona nad grobem krzewicielki gruzińskiego 
chrześcijaństwa św. Nino. Dalej przejedziemy do Sighnaghi, miasta znanego ze swego przepięknego, tarasowego położenia na zboczu 
góry, wąskich uliczek oraz okazałej twierdzy z 28 basztami. Otwiera się stąd niezapomniany widok na Dolinę Alazani. Następnie 
przejedziemy do Gurdżaani na obiad (wyjątkowo zamiast obiadokolacji) z daniami regionalnymi w miejscu z degustacją wina i czaczy. 
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Będzie również pokaz technologii wytwarzania wina oraz czurczcheli. Ten obiad (tzw. gruzińska supra) odbędzie się w towarzystwie 
Tamady wznoszącego toasty. Wieczorem powrócimy do stolicy Gruzji. Nocleg w hotelu.  
 

DZIEŃ 5: MCCHETA, ANANURI, GUDAURI – środa 27.06.2018  
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Msza Święta. Następnie przejedziemy do Mcchety, dawnej stolicy Gruzji i kolebki jej 
chrześcijaństwa. Nawiedzimy usytuowaną na pionowej skale cerkiew Dżwari (Krzyż), a także monaster Samtawro – wybudowany w IV 
wieku przez króla Miriana, na miejscu pierwszej siedziby św. Nino. W monasterze znajdują się: cudowna ikona Iwerskiej Bogarodzicy, 
cudowna ikona św. Nino, groby świętych króla Miriana i królowej Nany, relikwie św. Szio z Mgwime oraz grób ojca Gabriela, do 
którego pielgrzymują tłumy wiernych. Następnie zobaczymy monaster Sweticchoweli (Życiodajny Słup). Jest to katedralna, patriarsza 
cerkiew Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej, była rezydencja jej patriarchów - Katolikosów. Na tym miejscu, za radą św. Nino, król Mirian 
zbudował pierwszą gruzińską cerkiew. Obecna budowla pochodząca z XI wieku, jest miejscem przechowywania wielkiej świętości – 
Chitonu Zbawiciela. Dzięki temu Mcchetę nazywają Drugą Jerozolimą. Oprócz tego znajduje się tu płaszcz proroka Eliasza i stopa 
apostoła Andrzeja. Po południu udamy się do monasteru Szio-Mgwime. Zgodnie z tradycją, pierwsza monasterska wspólnota w Gruzji 
została założona w VI wieku przez św. Szio, jednego z pierwszych misjonarzy i propagatorów chrześcijaństwa w tej części świata. 
Następnie dotrzemy do twierdzy Ananuri.  Wieczorem przyjedziemy do hotelu w Gudauri, jest to gruziński kurort narciarski leżący w 
górach Kaukazu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
 

DZIEŃ 6: KAUKAZ – STEPANCMINDA/KAZBEGI – czwartek 28.06.2018 
Śniadanie. Msza Św. w hotelowej salce konferencyjnej. Wykwaterowanie z hotelu. W tym dniu udamy się na „Gruzińską Drogę 
Wojenną”. Droga przecina grzbiet Kaukazu, łącząc Tbilisi z Rosją. Przez Przełęcz Krzyżową dojedziemy do Stapancmindy (dawniej 
Kazbegi) i wioski Gergetis, nad którą królującą słynna XIV-wieczną cerkiew Świętej Trójcy oraz Kazbek, czyli jeden z najwyższych 
szczytów Kaukazu. Cerkiew położona jest na wysokości 2170 m, do której dotrzemy samochodami terenowymi. To właśnie tu w 
przeszłości przechowywano krzyż św. Nino. Następnie powrócimy do hotelu w Tbilisi. Po drodze postój w supermarkecie na zrobienie 
pamiątkowych zakupów. Wieczorem  obiadokolacja w restauracji. Nocleg. 
 

DZIEŃ 7: UPLISCICHE, TBILISI – piątek 29.06.2018 
Po śniadaniu Msza Św., następnie przejedziemy na zwiedzanie Uplisciche, skalnego miasta funkcjonującego już od niemal 3 tysięcy lat! 
Około południa powrócimy do Tbilisi i udamy się do głównej katedry gruzińskiej – nawiedzimy Sobór Trójcy Świętej. Następnie 
proponujemy spacer po Tbilisi (czas wolny na zakup ostatnich pamiątek itp.). Będzie również możliwość za dodatkową niewielką 
opłatą odbyć relaks w łaźniach tureckich (dla chętnych). Wieczorem pożegnalna obiadokolacja w restauracji. Powrót na odpoczynek 
do hotelu. 
 

DZIEŃ 8: POWRÓT DO WARSZAWY – sobota 30.06.2018 
Po północy wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Wylot z Tbilisi o godz. 04.55. Przylot do Warszawy o godz. 06.40. 
Pożegnanie z pilotem i zakończenie pielgrzymki. 
 

CENA ZAWIERA: 

• Przelot samolotem Warszawa-Tbilisi-Warszawa; bagaż rejestrowany, opłaty lotniskowe, paliwowe, itp.  

• 6 noclegów w hotelu 3* w Tbilisi, 1 nocleg w hotelu 3* w Guduari (pokoje tylko 2-osobowe z łazienkami); 

• Transport autokarem na terenie Gruzji; 

• Wyżywienie 2 x dziennie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji (w hotelach i lokalnych restauracjach); 

• Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: KL 10 000 eur, NNW 7000 zł, choroby przewlekle i nowotworowe; 

• Opiekę pilota i lokalnego przewodnika; 

• Rezerwację Mszy Świętych w szczególnych miejscach na trasie zwiedzania; 

• Obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 

• Podatek VAT. 
 

CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, przejazdów autami terenowymi, taksy 
klimatycznej w hotelach, TAMADY, obowiązkowych napiwków dla przewodnika, kierowcy, boyów hotelowych, innych opłat 
związanych z realizacją programu pielgrzymki itp. – 60 USD/osoby (płatne u pilota i rozliczane na koniec pielgrzymki z organizatorem 
grupy), dodatkowych lunchów na miejscu, korzystania z łaźni tureckiej,  transferu na/z lotniska w Polsce, napojów do obiadoko lacji, 
dopłaty do pokoju jednoosobowego 160 USD/osoby, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z pielgrzymki 150 zł/osoby – płatne tylko w 
dniu zapisu, wydatków własnych, świadczeń niewymienionych w ofercie. 
 
B. P. Orlando Travel Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
B. P. Orlando Travel Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zmianę godzin w liniach lotniczych. 
PROSIMY O ZABRANIE WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI, wystarczy dowód osobisty!!! 
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OFERTA DLA GRUPY MIN. 48 OSÓB. 
 
Warunki płatności: 
Zaliczka 500 zł w dniu zapisu na pielgrzymkę. 
2 rata 500 zł do 30.09.2017 r. 
3 rata 1000 zł do dnia 31.01.2018 r. 
4 rata 1590 zł do dnia 30.05.208 r. 
 
Wpłata na konto ORLANDO TRAVEL lub gotówką w biurze: 
Raiffaisen Bank nr konta: 25 1750 1048 0000 0000 0259 1863. 
Tytuł wpłaty: GRUZJA 23.06-30.06.2018 + imię i nazwisko uczestnika 
 
BARDZO WAŻNE!!! 
Przelot realizowany będzie przez linię lotniczą LOT. Cena przelotu uzależniona jest od wczesnej rezerwacji. Ceny przelotu 
mogą się zmieniać w zależności od terminu zakupu biletów. W momencie przedstawienia powyższej oferty żadne 
rezerwacje lotnicze nie zostały dokonane. W momencie wpłaty zaliczki cena pielgrzymki jest ostatecznie potwierdzana!!! 
Oferta cenowa LOTU ważna tylko do 9 sierpnia 2017 r.  
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