PIELGRZYMKA DO GRUZJI
Z nami marzenia łatwo się spełniają nie przestawaj marzyć.
Podróż do Gruzji. To jest możliwe!
Gruzja jest pięknym, niezwykle malowniczym krajem o bogatej
historii. Jedna z legend mówi, że kiedy Bóg rozdzielał ziemie,
Gruzinom oddał tę, którą planował zostawić dla siebie.
Zapraszamy do odwiedzenia tego szczególnego
czarującego wspaniałymi krajobrazami.

miejsca,

PROGRAM:
Dzień I Kutaisi
Przelot z Warszawy do Kutaisi. Transfer do hotelu
Nocleg w hotelu – Kutaisi (w zależności od godziny przylotu
obiadokolacja lub lunch box).
Dzień II Kutaisi
• Kutaisi należy do najstarszych miast świata. Osada istniała
w tym miejscu już 4000 lat temu.
• Katedra Bagrati – świątynię pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny ufundował król Bagrat III. Obok Katedry stoją ruiny
pałacu-cytadeli z VI w. Katedra kilka raz została zniszczona
przez Turków i Rosjan.
• Obiadokolacja
• Na północny wschód od Kutaisi stoi piękny klasztor Gelati,
a po drodze wioska Mocameta.
• Gelati zostało ufundowane przez króla Dawida Budowniczego
w 1106 r. W średniowieczu słynęło z akademii, w której oprócz
teologii chrześcijańskiej wykładano filozofię neoplatońską.
• Nocleg w hotelu.

Termin:
10-22.07.2021

Cena:
2800,00 zł/os.

Dzień III Martvili
• Kanion Martvili - prawdziwy raj na gruzińskiej ziemi i jedno z
tych miejsc, choć niezwykle popularnych wśród turystów, które
obowiązkowo trzeba zobaczyć podróżując po Gruzji. Idealne
miejsce na relaks i odpoczynek. Możliwości odbicia rejsu
wodami kanionu.
• Obiadokolacja
• Letnia rezydencja Dadiani – dziś właścicielem tego miejsca
jest Katolikos - Patriarcha całej Gruzji Eliasz II. Miejsce gdzie
można odpocząć duchowo. Tutaj znajduje się mała cerkiew.
• Nocleg w hotelu - Batumi
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Dzień IV Batumi
• Kościół Świętego Ducha w Batumi został zbudowany w 2000
roku i konsekrowany przez Giuseppe Pasotto. Drugi kościół
Katolicki poza Tbilisi. W Każdą niedzielę o godz. 17:00 odbywa
się tutaj msza.
• Obiadokolacja
• Katedra Niepokalanego Poczęcia - Pod koniec XIX wieku,
katolicy, wraz z europejskimi przedstawicielami wystosowali
prośbę o budowę kościoła. Obiekt roku w stylu neogotyckim, z
trzema kopułami, został oddany do użytku w 1897 r. W czasach
sowieckich był używany jako archiwum. Dziś jest główną
Katedrą w Batumi.
• Ogród Botaniczny w Batumi – Czarnomorska panorama. Ogród
jest ogromny. Zajmuje powierzchnię 108,7 ha. Dokładne
zwiedzanie ogrodu zajmuje 5-6 godzin, ale samą główną drogę
można przejść w 2-3 godziny.
• Czas wolny: dla chętnych rejs po morzu. Koszt wycieczki
maksymalnie 5 EUR.
• Nocleg w hotelu - Batumi.
Dzień V Zugdidi
• Wieczór gruziński
• Taniec gruziński
• Supra – tradycyjny stół gruziński
Dzień VI Zugdidi
• 15 lipiec - dzień Matki Boskiej Blachernae. W tym dniu szata
Marii Panny zostaje przeniesiona z Wieży Dziewicy Pałacu
Królowej (obecnie muzeum), gdzie jest przechowywana, do
Katedry Ikony Matki Bożej z Blachernae.
• Obiadokolacja
• Pałac Dadianich jest miejscem przechowywania wielkiej
świętości – Szaty Bogurodzicy, która została przywieziona do
Gruzji w 1453, po upadku Bizancjum. Można podziwiać piękne
widoki Ogrodu arystokratów Dadianich.
• Nocleg w hotelu - Tbilisi
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Dzień VII Tbilisi
• Cminda Sameba - Sobór Trójcy Świętej – Znajduje się
niedaleko starego miasta na wzgórzu św. Eliasza. Wnętrze
katedry wydaje się ogromne. Za szybą po prawej stronie
ikonostasu znajduje się pięknie zdobiony Nowy Testament w
srebrnej oprawie, wysadzany drogimi kamieniami. Pod cerkwią
ciągnie się kilka pięter katakumb kryjących kaplice i inne
pomieszczenia cerkiewne.

PIELGRZYMKA DO GRUZJI
Dzień VII Tbilisi c.d
• Świątynia Metechi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
(XII w.). W jej kryptach miała spocząć gruzińska męczennica –
księżniczka Szuszanik( V wiek), którą własny mąż chciał
torturami zmusić do nawrócenia się na zoroastryzm by
przypodobać się perskim patronom. Był tu torturowany Abo z
Tbilisi.
• Świątynia Sioni pod wezwaniem Wniebowzięci Najświętszej
Maryi Panny. W byłej Cerkwi Patriarchalnej Sioni znajdują się:
oryginał krzyża św. Nino i relikwie Apostoła Tomasza.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień VIII Mccheta
• Sweti cchoweli - (Życiodajnej Kolumny) Najważniejsza
katedra w Gruzji. W tej świątyni odbywały się chrzty, śluby, a
także koronacje gruzińskich władców. Według legendyw kościele
schowana jest Szata Pańska. Pierwszy kościół powstał w tym
miejscu już w IV wieku, czyli zaraz po przyjęciu
chrześcijaństwa przez Gruzję. 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 Chiton Proroka
Eliasza i stopa Apostoła Andrzeja Pierwozwanego.
• Monastyr Dżwari – Klasztor zbudowany w X wieku. Stąd
rozciąga się wspaniały widok na miasto i dwie łączące się główne
rzeki Gruzji – Mtkwari/Kura i Aragwi.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień IX Tbilisi
• Msza w kościele rzymsko-katolickim
• Niedziela – wolny czas
• Obiadokolacja
• Spacer po starym mieście
• Poznawanie historii i kultury Tbilisi
• Anczischati (XVI w.) Mury tej świątyni pamiętają pierwsze
wieki gruzińskiego chrześcijaństwa. Nazwa Anczischati
pochodzi od świętej ikony z gruzińskiej katedry Anczi leżącej w
Klardżeti, czyli na rdzennie gruzińskich terenach podbitych
przez Turcję.
• Nocleg w hotelu - Tbilisi
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Dzień X Davit Garedżi
•
Monastyr
na
pustkowiu
pogranicza
gruzińskoazerbajdżańskiego. Na początku VI w. założył go Dawid Garedżi
– Jeden z pustelników, którzy z Syrii przywędrowali do Gruzji
by krzewić chrześcijaństwo. Składa się z 15 monastyrów
założonych w pieczarach rozrzuconych w zboczu wzgórza.
• Obiadokolacja
• Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień XI Bodbe
• Klasztor Bodbe – pierwszy klasztor zbudował tu w IV w. król
Mirian II – w miejscu, gdzie zmarła święta Nino, która nawróciła
Gruzję na chrześcijaństwo. Cztery stulecia później powstała
trzynawowa bazylik. Tutaj znajduje się grobowiec świętej Nino.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień XII Kazbegi
• Jezioro Żinvali
• Ananuri – Świadek kilkunastu bitew, jedna z
najpopularniejszych twierdzy w Gruzji. Ananuri otoczone jest
wysokim murem.
• Kazbegi – Kaukaskie góry. Gdziekolwiek nie odwrócisz głowy
otaczać Cię będą kilkutysięczne szczyty.
• Klasztor Świętej Trójcy (Cminda Sameba) – Bogactwo historii
i przepięknie położony symbol kraju - na tle trzeciej,
najwyższej góry Gruzji – Lodowego Księcia.
• Obiadokolacja. Nocleg w hotelu - Tbilisi
Dzień XIII
Śniadanie. Przejazd do Kutaisi na lotnisko. Powrót do Polski
Cena zawiera:
przelot na trasie Warzawa – Kutaisi - Warszawa, pierwszeństwo
wejścia na pokład, bagaż podręczny (40 x 30 x 20 cm) w
kabinie,podręczna walizka do 10 kg, 12 noclegów w hotelach w
pokojach 2/3-osobowych (2 noce w Kutaisi, 2 noc w Batumi, 1 noc w
Zugdidi. 7 nocy w Tbilisi), 12 śniadań, 13 obiadokolacji, przejazdy
autokarem - 13 dni, ubezpieczenie KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN,
OC 30.000 EUR, opiekę przewodnika/pilota.

Cena nie zawiera:

Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów: ok. 25 EU/os. Bagażu
dodatkowego 10 KG – 230 zł, 20 kg – 320 zł
UWAGI: Program i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
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REZERWACJE:
TEL: +48730099076 E-MAIL: biuro@btzkatowice.pl

