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PIELGRZYMKA lotnicza do Gruzji i Armenii
z wypoczynkiem nad Morzem Czarnym w Batumi
25.06-6.07.2019
1 dzień: godz. 15.25 zbiórka na lotnisku w Pyrzowicach, przelot liniami wizz air do Kutaisi
w Gruzji 17.25-22.25 , nocleg
2 dzień: GORI-UPLISCZCHE Śniadanie. Przejazd do Gori. Zwiedzanie dom- muzeum
Stalina. Jest poświęcone życiu najsłynniejszego mieszkańca miasta i składa się z trzech
części – muzeum, domu i osobistego wagonu kolejowego. Przejazd do Upliscyche (I tys.
lat p.n.e.) – starożytne skalne miasto, które budowali przez wieki i zawiera ponad 700 jaskiń
i budynków, w tym winnice, piekarnie, antyczny teatr, sala spotkań królowej Tamary.
obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień: KAZBEGI gruzińska droga wojenna Śniadanie. wczesny wyjazd z Tbilisi w do
Kazbegi. Po drodze zwiedzanie malowniczej twierdzy Ananuri (XVI w.), nad rzeką
Aragvi. Przejazd przez narciarski kurort Gudauri (2200m.), niezwykła podróż wzdłuż rzeki
Tergi przez przełęcz Krzyżową (2400m) zaprowadzi do Kazbegi. Zwiedzanie Kościół
Najświętszej Trójcy w Gergeti (2170m npm). Przy dobrej pogodzie wspaniały widok na
jeden z najwyższych szczytów Gruzji - górę Kazbek (5147m). obiadokolacja. Nocleg.
4 dzień: TBILISI śniadanie, zwiedzanie zabytkowej części Tbilisi, cerkiew Metechcka (V
w.), Sobór Trójcy Świętej kompleksu katedralnego Cminda Sameba - główna katedra
Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej. "Stare Miasto" - historyczne centrum Tbilisi, znajduje
się u podnóża Góry Mtacminda (Święta Góra). Przejazd kolejką do twierdzy Narikala (IV
w.), z widokiem na miasto z lotu ptaka, odwiedzimy Katedrę Sioni (VI-VII ww.), bazylika
Narodzenia Najświętszej Marii Panny, obiadokolacja. Nocleg.
5 dzień: TBILISI - HAGHPAT I SANAHIN – DILIJAN – SEVAN Śniadanie. Przejazd
do granicy armeńsko-gruzińskiej. Przejazd do kompleksu klasztornego Haghpat –
(UNESCO). Wycieczka do wysokogórskiego Jeziora Sevan- szmaragdu Armenii,
położonego około 110 km na północ od Erywania na wysokości 2000 m n .p. m.. Jest to
największe jezioro górskie na świecie i jednocześnie drugie najwyżej położone
słodkowodne jezioro. Obiadokolacja. Nocleg
6 dzień: NORADUZ - SELIM - NORAVANK- KHOR VIRAP – ERYWAŃ
Śniadanie. Przejazd do Noradous – antycznego cmentarza, który jest największym w
Armenii skupiskiem kamiennych krzyży. Przejazd do Noravank, klasztoru z XII wieku,
który przez wieki był centrum religijno-kulturowym z Armenii. Przejazd do klasztoru Khor
Virap, który w 2001 roku podczas swojej pielgrzymki do Armenii odwiedził Jan Paweł II.
Rozpościera się stąd wspaniały widok na biblijną Górę Ararat (5137 m. n.p.m.), do której
dopłynął swa Arką Noe. Obiadokolacja. Nocleg

7 dzień: ERYWAŃ – ECHMIADZIN – ZVARTOS Śniadanie. Zwiedzanie Erywania:
Plac Republiki, Budynku Opera, Parku Zwycięstwa z pomnikiem "Matki Armenii".
Następnie wizyta w kościele Grigor Lousavorich, którego konsekracji dokonał Jan Paweł II.
Wyjazd do Echmiadzin, oddalonego o około 20 kilometrów od Erywania, będącego centrum
ormiańskiego chrześcijaństwa. Podczas podróży wizyta w kościele Św. Hripsime
uważanego za jeden z siedmiu cudów Armenii. Katedra w Echmiadzin, będąca centrum
ormiańsko – gregoriańskim, powstała jako jeden z pierwszych na świecie kościołów
chrześcijańskich ok. 300 r. n.e. Obiadokolacja. Nocleg
8 dzień: ERYWAŃ - GARNI – GUEGHARD – ERYWAŃ Śniadanie. Wyprawa do
Garni do Świątyni Pogańskiej z I wieku n.e., poświęconej bogu słońca Mitrze. Oprócz
świątyni z okresu hellenistycznego w mieście znajduje się wiele budynków z IX-XI w.,
które są zabytkiem średniowiecznej architektury ormiańskiej. Następnie Klasztor w
Geghard, (UNESCO), zwanego również Monastyrem Włóczni Przeznaczenia. Ten
niewiarygodny Monastyr leży na końcu wąwozu, gdzie kaplice wydrążone są w skale.
Monastyr został wybudowany w IV wieku, jednak jego główny punkt, czyli katedra
datowana jest na XII wiek. Powrót do Gruzji, obiadokolacja. Nocleg
9 dzień: MCCHETA śniadanie, Zwiedzanie starożytnej stolicy Gruzji Mcchety – miastamuzeum, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja.
Nocleg
10 dzień: BATUMI śniadanie, przejazd do Batumi, zwiedzanie centrum, ze wspaniałym
delfinarium i promenadą, wjazd kolejką ARGO na szczyt z panoramą miasta,
obiadokolacja. Nocleg
11 dzień: BATUMI śniadanie, wypoczynek nad morzem, obiadokolacja. Nocleg
12 dzień: KUTAISI- POWRÓT DO POLSKI Śniadanie, przejazd do Kutaisi, zwiedzanie
miasta, które ma już ponad trzy tysiące lat. Odwiedziny klasztoru i akademii Gelati (XII
w), założonych przez wielkiego gruzińskiego króla Dawida IV-Budowniczego, które są
zapisane na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. obiadokolacja. Przelot wizz air
Kutaisi Katowice 23.10-0.35.
liczba osób: 25-30 os

Cena za os: 3950 zł

Cena zawiera:
-obsługa autokarem w Gruzji i Armenii
- bilety lotnicze, bagaż podręczny i główny
-11 noclegów (pokoje 2 os z łazienkami) hotele ***
-11 śniadań, 11 obiadokolacji
-opiekę pilota wycieczek
-ubezpieczenie NNW 5000 PLN, KL – 10000 Euro
-podatek VAT
Cena nie zawiera: napiwki, bilety wstępu, audio guide, opłaty miejscowe, przewodnicy
lokalni, degustacje, wieczór folklorystyczny z muzyką na żywo- razem 250 USD/os
Uwaga: każdy uczestnik wyjazdu musi posiadać ważny paszport (min 6 miesięcy)
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

