PODRÓŻUJEMY OD 39 LAT

Najstarsze ślady wiary
GRUZJA – ARMENIA 9 dni
TBILISI - MCCHETA - UPLISCICHE - KUTAISI - JASKINIA PROMETEUSZA - BATUMI - GONIO
KUTAISI - BORDŻOMI - ACHALCICHE – SAGHMOSAVANK - ECZMIADZYN - ERYWAŃ
GARNI - GERHARD ERYWAŃ - JEZIORO SEVAN – SEVANAVAN - HAGHPAT - KLASZTOR SANAHIN - TBILISI

Opieka duchowa :
ks. proboszcz Bogusław Wnuk

17 – 25 września 2020
( AUTOKAR NR 2 )

Cena : 3 890 zł + 130 EURO/ os.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
• przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa, bez posiłku na pokładzie;
• transport klimatyzowanym autokarem po Gruzji i Armenii;
• 8 noclegów w hotelach *** – pokoje 2-os. z łazienkami;
• wyżywienie – 8 śniadań, 7 gorących obiadokolacji (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo);
• kompleksowe ubezpieczenie podróżne;
• opieka pilota podróżującego z grupą na całej trasie.
TERMINY PŁATNOŚCI :
• zaliczka w wysokości 700,00 zł /os. w dniu zapisu (gotówka u Ks. Proboszcza)
• II transza w wysokości 500 zł do dnia 15.10.2019 (gotówka u Ks. Proboszcza)
• II transza wysokości 1 200,00 zł /os. do 14.02.2020
• dopłata do całości 1 490,00 zł/os. do 14.08.2020
WAŻNE INFORMACJE:
• Na realizację programu należy obowiązkowo przeznaczyć około 130 EURO/os. (wpłata u pilota pierwszego dnia). Podana kwota za
wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie i inne wydatki ujęte w programie, jest integralną częścią ceny imprezy. Kwota
nie podlega rozliczeniu i zwrotowi.
• Na wyjazd potrzebny jest PASZPORT (wjeżdżając do Armenii należy posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy).
• Limit bagażu: waga pojedynczej sztuki bagażu rejestrowanego nie może przekraczać 23 kg.; bagaż podręczny - 8 kg.
• W przypadku braku w grupie osoby tej samej płci na dokwaterowanie do pokoju 2-osobowego należy dokonać dopłaty do pokoju
1-osobowego (koszt dopłaty do pokoju jednoosobowego wynosi 680,00 zł) lub wyrazić zgodę na zakwaterowanie w pokoju
dwuosobowym z dostawką.
PROGRAM PIELGRZYMKI
1 DZIEŃ: 17.09.2020 (czwartek)
Zbiórka na Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie godz. 19:45 Msza św. w kaplicy lotniskowej. Następnie spotkanie z pilotem – przewodnikiem.
Odprawa, wylot do Tbilisi godz. 22:25
2 DZIEŃ: 18.09.2020 (piątek) TBILISI – MCCHETA – UPLISCICHE – KUTAISI
Przylot godz. 04:05. Transfer do hotelu w Tbilisi, zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek.
Po śniadaniu przejazd do MCCHETY, dawnej stolicy Gruzji, miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie
wznoszącego się nad miastem kościoła Dżwari (VI/VII w.), katedry Sweti Cchoweli (XI w.) gdzie według legendy pochowana jest Szata
Chrystusa. Następnie udamy się do UPLISCICHE - starożytnego skalnego miasta, zbudowanego na wysokim brzegu rzeki Kury. Powstanie
budynków datuje się od V wieku p.n.e do późnego średniowiecza, są one mieszanką unikatowych stylów kulturowych Anatolii i Iranu, a
także architektury pogańskiej i chrześcijańskiej. Późnym popołudniem przejazd do KUTAISI, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja,
nocleg. Miejsce Mszy św. do uzgodnienia.
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3 DZIEŃ: 19.09.2020 (sobota)
KUTAISI – JASKINIA PROMETEUSZA – BATUMI - GONIO
Po śniadaniu przejazd do słynnej krasowej JASKINI PROMETUSZA, którą cechują fantastyczne formacje skalne oświetlone we wszystkich
kolorach tęczy. Następnie zwiedzanie BATUMI - stolicy Adżarii, które jest dziś najsłynniejszym kurortem nadmorskim Gruzji. Powszechnie
znane są tutejsze plaże oraz jedna z najdłuższych na świecie promenada przyciągająca rzesze turystów. Podziwiać tu można także urokliwe
uliczki, eleganckie kamienice, świątynie różnych wyznań i subtropikalną roślinność. Śpiewające fontanny, kluby nocne, delfinarium,
różnorodne atrakcje - wszystko to czyni miasto pełnym życia i niepowtarzalnym. Zobaczymy promenadę z Wieżą Alfabetu i rzeźbą „Ali i
Nino”, plac i statuę Medei nawiązującą do mitu o złotym runie. Przejdziemy też aleją im. Marii i Lecha Kaczyńskich. W tym dniu odwiedzimy
także Fortecę GONIO – jest to rzymska fortyfikacja umiejscowiona przy ujściu rzeki Czoroch do Morza Czarnego.
Zakwaterowanie w hotelu w Batumi, nocleg.
Wieczorem obiadokolacja na mieście, w lokalnej restauracji z typowo gruzińskim menu ( napoje bezalkoholowe i wino w cenie).
Miejsce Mszy św. do uzgodnienia.
4 DZIEŃ: 20.09.2020 (niedziela)
BATUMI - KUTAISI – BORDŻOMI - ACHALCICHE
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie KUTAISI. Miasto jest zamieszkałe od 4000 lat, było stolicą antycznego królestwa Kolchidy, do którego
wg legendy przybył Jazon z Argonautami po złote runo. W Kutaisi zwiedzimy klasztor Gelati (lista UNESCO), Katedrę Bagrata oraz zobaczymy
nowy budynek parlamentu i fontannę Kolchidy. Następnie przejazd do BORDŻOMI, słynnego gruzińskiego uzdrowiska, gdzie skosztujemy
wód mineralnych prosto ze źródła. Poczujemy się tu trochę jak kuracjusze w otoczeniu wysokogórskich krajobrazów. Czas wolny na spacer
po parku. Przejazd do Achalciche, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Miejsce Mszy św. do uzgodnienia.
5 DZIEŃ: 21.09.2020 (poniedziałek)
ACHALCICHE – SAGHMOSAVANK – ECZMIADZYN -ERYWAŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku granicy z Armenią, odprawa celno – paszportowa.
Następnie zwiedzanie SAGHMOSAVANK („klasztor psalmów”) - jest on XIII-wiecznym ormiańskim kompleksem klasztornym
i znajduje się na szczycie stromego wąwozu wykutego nad rzeką Kasagh. Po południu przejazd do duchowej stolicy Armenii ECZMIADZYN –
„ormiańskiego” Watykanu. Zwiedzanie kościołów 3 dziewic z ważnymi relikwiami.
Dalej udamy się do Erywania, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. Miejsce Mszy św. do uzgodnienia
6 DZIEŃ: 22.09.2020 (wtorek)
ERYWAŃ – GARNI - GERHARD
Po śniadaniu wycieczka po ERYWANIU – jednej z najstarszych stolic świata. Następnie udamy się do GARNI, ze słynną świątynią wybudowaną
w I w.n.e. Przejazd do GERGHARD – zwiedzanie zespołu klasztorów z IV wieku, wykutych w skale. Jest to prawdopodobne miejsce spoczynku
św. Andrzeja i św. Jana. Przechowywana jest tutaj także Włócznia Przeznaczenia, którą rzymski legionista Kasjusz przebił ciało Jezusa
Chrystusa. Wieczorem powrót do hotelu w Erywaniu, obiadokolacja, nocleg.
7 DZIEŃ: 23.09.2020 (środa)
ERYWAŃ - JEZIORO SEVAN – SEVANAVANK – HAGHPAT - KLASZTOR SANAHIN – TBILISI
Po śniadaniu i wykwaterowaniu przejazd do położonego wysoko w górach JEZIORA SEVAN zwanego Szmaragdem Armenii. Jest to drugie co
do wielkości słodkowodne jezioro górskie na świecie, położone na wysokości ok. 1900 m.n.p.m. Zwiedzanie klasztoru SEVANAVANK z VIII IX w. Tak zwany „Czarny Klasztor” był wg przekazów miejscem banicji wysoko urodzonych, jak również grzesznych duchownych. Kobiety nie
miały tu wstępu. Następnie zwiedzimy kompleks klasztorny HAGHPAT z X -X III w. będący przykładem najznamienitszej ormiańskiej
średniowiecznej architektury. Kompleks wpisany na listę UNESCO był ośrodkiem naukowym, gdzie wykładano nauki humanistyczne,
prowadzono uczone dysputy, pisano prace naukowe. Zobaczymy także KLASZTOR SANAHIN – zabytkowy ormiański klasztor z X wieku.
Wzniesiono mniej więcej w tym samym czasie, co leżący niedaleko klasztor Hachpat. Jednakże jego nazwę Sanahin tłumaczy się jako
"starszy niż tamten", czyli niż Hachpat. Oba jednak powstały w duchu tej samej epoki – rozkwitu panowania ormiańskiej dynastii
Bagratydów. Późnym popołudniem udamy się w kierunku Sadakhlo, przekroczymy granicę armeńsko-gruzińską i pojedziemy do Tbilisi.
Msza św. w kościele w Tbilisi ( wspólna dla obu grup, w parafii ks. Zuraba).
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ: 24.09.2020 (czwartek)
TBILISI
Dzień w TBILISI – stolicy Gruzji. Zwiedzanie starego miasta, świątyni Metechi, Wielkiej Synagogi, słynnych tbiliskich łaźni siarkowych
Abanotubani, zamku Narikała – skąd rozpościera się piękna panorama miasta, katedry Sioni, cerkwi Anczischati, Gruzińskiego Muzeum
Narodowego, spacer aleją Szoty Rustaweliego (gruzińskiego wieszcza). Msza św. w kościele w Tbilisi (wspólna dla obu grup, w parafii ks.
Zuraba). Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
9 DZIEŃ: 25.09.2020 (piątek)
TBILISI - WARSZAWA
Odprawa bagażowa. Wylot do Polski godz. 04:55. Powrót do Warszawy godz. 06:40. Zakończenie pielgrzymki.
UWAGA! KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINA ZBIÓRKI I GODZINY PRZELOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE!!!
Osoba odpowiedzialna za stronę organizacyjną z ramienia biura: Emilia Strzyżewska
e-mail: emilia.strzyzewska@hermes-travel.pl
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