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PIELGRZYMKA DO GRUZJI I ARMENII

Z WARSZAWY 9 DNI

19-27.09.2023

21-29.09.2023
5100 zł/ grupa 40 os.

Przelot bezpośredni polskimi liniami lotniczymi LOT według poniższych rozkładów:

LOT Z WROCŁAWIA

LO3848 19SEP WROWAW 1810 1910

LO 723 19SEP WAWTBS 2130 0310+1 (20.09.2023)

LO 724 27SEP TBSWAW 0410 0605

LO3851 27SEP WAWWRO 0710 0810

LOT Z WROCŁAWA

LO3848 21SEP WROWAW 1810 1910

LO 723 21SEP WAWTBS 2130 0310+1 (22.09.2023)

LO 724 29SEP TBSWAW 0410 0605

LO3851 29SEP WAWWRO 0710 0810

LOT Z KRAKOWA

LO3924 19SEP KRKWAW 1825 1915

LO 723 19SEP WAWTBS 2130 0310+1 (20.09.2023)

LO 724 27SEP TBSWAW 0410 0605

LO3903 27SEP WAWKRK 0715 0810



Cena zawiera: bilet lotniczy Warszawa– Tibilisi – Warszawa z opłatami lotniskowymi, bagaż podręczny do 8 kg/os., główny do 23 kg/os.,
transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowanie w pokojach dwu- i trzyosobowych, w hotelach klasy turystycznej

(min. 3*) – zgodnie z programem i godzinami przelotów Pielgrzymki, wyżywienie zgodnie z programem Pielgrzymki + wino i woda do kolacji,
opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania, opiekę duchową Księdza, CODZIENNE MSZE ŚW., ubezpieczenie kosztów
leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków w tym choroby przewlekłe do 100% KL i bagaż, system tour guide podczas całej Pielgrzymki,
obowiązkową składkę na TFG 13 zł/os. i TFP 13 zł/os.

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków dla kierowcy, przewodnika, kosztów realizacji
programu (razem 110 USD/os. płatne gotówką obligatoryjnie na miejscu u przewodnika), wydatków własnych, posiłków niewymienionych
w programach.

Uwagi:

• Centralnym punktem każdego dnia jest Msza Święta. • Zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej min 3*. • Wyżywienie to dwa posiłki w
formie bufetu (zgodnie z programem). Napoje do kolacji są dodatkowo płatne. • Dopłata do pokoju 1-osobowego 1000 zł. • Cena dziecka 0-2

lata – do potwierdzenia. • Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 25 osób pełnopłatnych. • Przeloty bezpośrednie odbywają się
liniami lotniczymi PLL LOT. • Istnieje możliwość dopłaty za gwarancjęmiejsca obok siebie w samolocie - 100 zł/os. za lot w obie strony.

Ramowy program:

Dzień 1. WARSZAWA – TBILISI
Zbiórka na lotnisku na 2,5h przed wylotem. Odprawa biletowo – paszportowa i bezpośredni lot do Tbilisi.

Dzień 2: TBILISI- BORJOMI

Poranny przylot do Tbilisi i przejazd na śniadanie. Po śniadaniu Msza Święta. Następnie przejazd do najbardziej znanego uzdrowiska
Gruzji – Borjomi. Spacer po Parku Zdrojowym i szansa spróbowania wody mineralnej prosto ze źródła. Kolejno zwiedzanie
najwspanialszego skalnego miasta Gruzji – Vardzii, która została wykuta w tufie nad brzegiem rzeki Mtkwari i z daleka
przypomina plaster miodu. Przejazd do Akhaltsikhe na obiadokolację i nocleg v Akhalcikhe

Dzień 3: GYUMRI – ERYWAŃ
Śniadanie i przekroczenie granicy z Armenią. Przejazd do Gyumri – drugiego pod względem wielkości miasta Armenii. Spacer po centrum,
w takcie którego zobaczymy kościół Zbawiciela i kościółMatki Boskiej. Na koniec dnia Msza Święta w Erywaniu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4: GARNI – GEGHARD – ERYWAŃ
Po śniadaniu przejazd do wioski Garni, gdzie zwiedzimy dawną świątynię boga słońca – Mitry, przypominającą hellenistyczne zabytki
starożytnej Grecji. Kolejno wizyta w Monastyrze Geghard, gdzie wg. tradycji przechowywano włócznię, którą przebito bok ukrzyżowanego
Chrystusa. Po południu zwiedzanie stolicy Armenii – Erywania. Najpierw zobaczymy Park Zwycięstwa z Pomnikiem Matki Armenii, który
góruje nadmiastem. Następnie ruszymy na piesząwędrówkę, w trakcie której zobaczymy Erywańską Kaskadę – centrum sztuki współczesnej
i Plac Republiki. Dotrzemy także do ufundowanej na 1700 rocznicę przyjęcia przez Armenię chrztu – katedry św. Grzegorza Oświeciciela. Na
koniec dla chętnych wizyta w wytwórni ormiańskiej brandy Ararat. Msza Święta. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: SEVAN - HAGHARTSIN –GOSHAVANK – TBILISI
Po śniadaniu ruszymy w kierunku Jeziora Sewan – największego jeziora Zakaukazia, które nazywane jest perłą Armenii. Nad jeziorem
zobaczymy monastyr Sevanavank, nazywany czarnym klasztorem ze względu na charakterystyczny kolor kamieni, z których został
wzniesiony. Nastęnie zwiedzanie średniowiecznego klasztoru Haghartsin, ufundowanego przez możny ród Bagratydów. Kolejno krótki
postój w Goshavank by obejrzeć najpiękniej zdobiony chaczkar na świecie – chaczkar mistrza Pogosa. Przekroczenie granicy z Gruzją.
Przejazd do Tbilisi na Mszę Świętą. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: MCCHETA – TBILISI
Po śniadaniu przejazd do Mcchety. Zwiedzanie Katedry Sweti Cchoweli, gdzie wg. tradycji złożono szatę, w której pochowano do grobu
Chrystusa. Spacer urokliwymi uliczkami starej Mcchety. Powrót do Tbilisi. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od największej cerkwi Kościoła
Gruzińskiego – Soboru Trójcy Świętej. Kolejno odwiedzimy usytuowaną na skarpie nad rzekąMtkwari cerkiew Metekhi. Kolejką gondolową
wjedziemy na górującą nad miastem twierdzę Narikala, skąd zejdziemy do orientalnej dzielnicy tbiliskich łaźni. Następnie przespacerujemy

się uliczkami starówki oglądając Katedrę Sioni i Bazylikę Anchiskhati. Przejedziemy autokarem główną ulicą miasta – aleją Szoty
Rustawelego. Na koniec Msza Święta. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 7: GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA
Śniadanie. Msza Święta. Całodniowa wycieczka słynną Gruzińską DrogąWojenną, której najwyższym punktem jest Przełęcz Krzyżowa (2379
m npm). Po drodze zwiedzanie twierdzy Ananuri usytuowanej nad sztucznym zbiornikiem Zhinvali. Przejazd przez Gudauri – największy
ośrodek narciarski w kraju. Postój na zdjęcia panoramyWysokiego Kaukazu. W Kazbegi przesiądziemy się na samochody terenowe, którymi
dotrzemy do malowniczo usytuowanego kościółka Cminda Sameba na wzgórzu Gergeti. Powrót do Tbilisi. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8 : KACHETIA (WINIARNIA, BODBE, SIGHNAGHI, TSINANDALI)- TBILISI

Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Kachetii – regionu winiarskiego Gruzji. Odwiedzimy winiarnię, w której poznamy sekrety produkcji
win metodą kachetyjską, w tradycyjnych amforach. Będziemy mieli również szansę na degustację. Następnie odwiedzimy Monastyr Bodbe,
gdzie pochowana jest św. Nino, która przyniosła do Gruzji chrześcijaństwo. Zatrzymamy się też na zwiedzanie Sighnaghi – miasta

zakochanych, które ze względu na swoje położenie przypomina włoską Toskanię. Przejazd do Tbilisi na kolację i nocleg.



Dzień 9: TBILISI- WARSZAWA

Wczesne wykwaterowanie. Transfer na lotnisko . Odprawa biletowo – paszportowa, wylot doWarszawy. Przylot doWarszawy. Zakończenie
Pielgrzymki.

GRUZJA Test na COVID-19 nie jest wymagany

Wjazd na terytorium Gruzji jest możliwy bez żadnych ograniczeń. Nie ma potrzeby okazywania certyfikatu szczepienia lub ozdrowieńca, ani wykonywania
testów na COVID-19. Turystów polskich uprawnia do wjazdu i pobytu na terenie Gruzji paszport lub dowód osobisty. Obywatele Polski odbywający podróż
do Gruzji w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 360 dni nie potrzebują wizy. Jedynie w przypadku wyjazdów w celach edukacyjnych lub do pracy

konieczne jest uzyskanie specjalnej wizy.

ARMENIA Zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 / Unijny Certyfikat Covid nie są wymagane.
Zniesienie obostrzeń Covid-19

Obywatele polscy przebywający na terenie Republiki Armenii do 180 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz. Przy wjeździe do Armenii
obywatele polscymuszą okazaćważny paszport – nie jest możliwywjazd jedynie na podstawie dowodu osobistego. Służby granicznemogą odmówićwjazdu
w przypadku legitymowania się paszportem zniszczonym lub uszkodzonym.


