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Położona na granicy dwóch kontynentów: Europy i Azji, Gruzja stanowi unikalne połączenie 
wyjątkowości i różnorodności. Pomimo niewielkiej powierzchni kraju można tu podziwiać Kaukaz, 
Morze Czarne, korzystać z leczniczego klimatu i wód mineralnych, podziwiać parki narodowe, obiekty 
wpisane na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO, poznawać starożytną historię, zróżnicowaną 
kulturę i tradycje, wyśmienitą kuchnię, bogatą kulturę wina i oczywiście przekonać się o słynnej na 
całym świecie gruzińskiej gościnności. 



Gruzja ma do zaoferowania więcej niż jakikolwiek inny 
kraj na świecie o podobnej powierzchni. Co zatem cze-
ka zwiedzających? Gruzja jest pełna kontrastów, co 
zawdzięcza swemu położeniu: na skrzyżowaniu szlaków 
Wschodu i Zachodu. Od tysięcy lat przybywali tu hand-
larze i poszukiwacze przygód, przemierzający Jedwabny 
Szlak. Ślady ich obecności zachowały się do dzisiaj w 
kulturze, muzyce i zabytkach, w tym wielu znajdujących 
się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od ar-
chitektury Starego Miasta w Tbilisi, poprzez winnice Ka-
chetii, od średniowiecznych wież w Swanetii po plaże i 
życie nocne Batumi – każdy znajdzie tu coś inspirującego 
i ekscytującego. Rano wybierz się na narty w najwyższe 
w Europie góry Kaukazu, a po południu relaksuj się na 
plaży nad Morzem Czarnym. Przeznacz jeden dzień na 
delektowanie się wyśmienitymi daniami kuchni gruzińskiej 
i doskonałym winem podczas tradycyjnej supry (uczty), a 
kolejny na odtrucie i regenerację organizmu w naszych 
naturalnych saunach i ośrodkach Spa. 

Witamy w Gruzji 



Jedną z najbardziej rzucających się w oczy rzeczy dla 
osoby podróżującej po Gruzji jest niezliczona liczba 
kościołów. Kraj ten jako jeden z pierwszych na świecie 
przyjął chrześcijaństwo jako oficjalną religię w 337 r. n.e., 
chociaż jego historia jest znacznie starsza. W pobliżu stol-
icy – Tbilisi odnaleziono szczątki hominidów datowane 
na 1,8 miliona lat. Inspiracją dla powstania starożytnego 
greckiego mitu o Jazonie i Argonautach oraz ich wyprawie 
po złote runo był sposób w jaki Gruzini wyławiali z gór-
skich rzek złoto, stosując w tym celu owcze skóry. Przez 
długie wieki Gruzja była królestwem, a jej granice i stolice 
zmieniały się wraz z kolejnymi władcami i najeźdźcami: 
od króla Dawida po królową Tamar; od Mongołów pop-
rzez Persów i Turków osmańskich aż po Rosjan. Każdy 
pozostawił tu swój ślad, jednak, w przedziwny sposób, 
prawdziwy duch i charakter Gruzji pozostał niezmieniony. 

Nasza historia 
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W Gruzji mówi się, że „gość to dar od Boga”. To prawda 
– zaskoczy Cię ciepło i szczera gościnność, z którą zet-
kniesz się w każdym zakątku kraju. Podczas tradycyjnej 
supry (inaczej: uczty) nie tylko skosztujesz wspaniałych 
lokalnych potraw, lecz gospodarze uraczą Cię winem, 
które produkuje się tutaj od tysięcy lat. Dzisiaj w Gruzji 
uprawia się ponad 500 odmian winogron. Jednak żadna 
wycieczka po Gruzji nie byłaby kompletna bez spek-
takularnych, słynnych na całym świecie gruzińskich 
pieśni polifonicznych i tradycyjnych tańców, które UN-
ESCO uznało za „arcydzieło światowego dziedzictwa 
kultury niematerialnej”. Dziedzictwo architektoniczne 
Gruzji jest wyjątkowo bogate. Wspaniałe są nie tylko 
kościoły i freski, ale także liczne zabytki. 

Nasza kultura 

Monastyr Alawerdi



PIERWSI EUROPEJCZYCY 

W Gruzji odkryto szczątki hominidów, datowane na 1,8 
miliona lat. Są to najstarsze szczątki praprzodków ludzi 
znalezione poza Afryką.

POMIĘDZY EUROPĄ I AZJĄ

W kulturze i dziedzictwie architektonicznym Gruzji od-
zwierciedla się swoista mieszanka i różnorodność tych 
dwóch kontynentów. 
 

JEDEN Z NAJSTARSZYCH CHRZEŚCIJAŃSKICH 
KRAJÓW

Gruzja jako jedno z pierwszych państw na świecie przyjęła 
chrześcijaństwo w 337 r. n.e. 

NAJWYŻEJ POŁOŻONA WIOSKA W EUROPIE 

Położona na wysokości 2300 m n.p.m. wieś Uszguli, w 
regionie Swanetia, jest najwyżej położoną osadą w Eu-
ropie. 

Pierwsi Europejczycy 

Uszguli

Czy wiesz, ze...?





KOLEBKA WINA

Badania archeologiczne dowodzą, że historia wina w Gruzji 
ma ponad 7000 lat, a wiele osób sądzi, że Gruzja to miejsce 
narodzin tego trunku. 

UNIKALNY ALFABET 

Na świecie istnieje zaledwie 14 alfabetów. Gruziński jest jed-
nym z nich. 

GORĄCE ŹRÓDŁA I OŚRODKI SPA

103 kurorty Spa i ponad 2400 źródeł mineralnych to 
dowód na to, że Gruzja od tysięcy lat jest jednym 
z centrów uzdrowiskowych. Tbilisi stało się stolicą 
kraju ze względu na naturalne wody siarkowe, które 
wypływają na powierzchnię w samym centrum mia-
sta, gdzie obecnie mieszczą się łaźnie. W połączeniu 
ze śródziemnomorskim klimatem i legendarną 
gościnnością Gruzja stanowi wyjątkowy i niepowtar-
zalny kierunek podróży. 

NAJBARDZIEJ RÓŻNORODNA I DZIEWICZA 
PRZYRODA

Powierzchnia Gruzji to zaledwie 69700 km2, jednak 
pod względem bioróżnorodności kraj ten nie ma so-
bie równych: podzwrotnikowe bagna, półpustynie, 
alpejskie łąki oraz potężne, ośnieżone szczyty – a 
wszystko to w odległości nie większej niż 100 km 
od siebie. W Gruzji znajduje się ponad 40 obszarów 
chronionych. Aż tak duży obszar kraju to tereny 
dziewicze. 

Łaźnia siarkowa 



Odwiedz nas i odkryj to sam! 



C o mozna zobaczyc i robic 
Tak mały kraj ma do zaoferowania tak wiele. Aby ułatwić Wam 
zadanie przedstawiamy kilka propozycji zwiedzania, które uczynią 
waszą wycieczkę doskonałą: 

Spacer po Starym Mieście w Tbilisi i podziwianie wspaniałej architek-
tury oraz europejskiej kultury kawiarnianej.

Zakwaterowanie w jednym z domów w Uszguli albo camping w jed-
nym z Parków Narodowych. 

Letni spacer w górach Kaukazu.

Degustacja lokalnego wina w stuletniej winnicy lub wycieczka szlak-
iem winnic w Kachetii. 

Zwiedzanie otoczonego murami miasta Signagi.

Spływ górskimi rzekami, zasilanymi wodami lodowców.

Zwiedzanie klasztoru w bajecznym, skalnym mieście Wardzia. 
Pływanie łódką po podziemnych rzekach w regionie Imereti. 

Jazda na nartach w najwyższych górach Europy w jednym z naszych 
kurortów: Gudauri, Bakuriani lub Mestii. A jeśli chcesz przeżyć 
prawdziwą przygodą, wypróbuj heli-skiing (zjeżdżania na nartach w 
miejscach, do których można dotrzeć tylko helikopterem).

Wybierz się do tradycyjnej sauny w łaźniach siarkowych, w samym 
centrum Tbilisi. 

Poznaj nowych przyjaciół podczas supry – tradycyjnej gruzińskiej 
 uczty. 

To tylko wybrane propozycje, dzięki którym Twój pobyt w Gruzji 
będzie należał do najbardziej udanych chwil Twojego życia. 



SighnaghiWardzia Ulica Sharden

Góra Kazbek Gudauri





barierę dla bardzo suchego i gorącego 
powietrza z południa. Średnia tempera-
tura latem waha się od 19 °C do 22 °C, a 
zimą od  1.5 °C do 3 °C.

WALUTA 
Oficjalna waluta w Gruzji to lari (GEL), 
które dzieli się na 100 tetri. Jedno lari to 
0,46 EUR, lub 0,60 USD (dane ze stycznia 
2012 r.). Duże hotele akceptują płatność 
kartami kredytowymi, jednak poza 
ośrodkami miejskimi nie jest to regułą. W 
dużych i większych miastach powszech-
ne są bankomaty. 

ELEKTRYCZNOŚĆ 
Napięcie elektryczne w gniazdkach 
wynosi 220 V, 50 Hz. Standardowe wtyc-
zki stosowane w krajach Unii Europejskiej 
działają również na terytorium całej Gruzji.

TELEFONY  
Numer kierunkowy do Gruzji to +995, 
natomiast do Tbilisi: +322. Trzej najwięksi 
operatorzy telefonii komórkowej w Gruzji: 
Geo¬cell, MagtiCom i Beeline pokrywają 
zasięgiem niemal całą powierzchnię kra-
ju. W Gruzji powszechnie dostępne są 
również strefy WI-FI, które umożliwiają 
bezpłatne korzystanie z Internetu. 

Bliższe informacje dostępne są na stronie 
internetowej: www.georgia.travel 

OPIEKA ZDROWOTNA
Jak w przypadku każdej podróży, zdecy-
dowanie zaleca się wykupienie odpowied-
niego rodzaju ubezpieczenia. Gruzja ma 
doskonałe placówki opieki zdrowotnej. 
Numer alarmowy w nagłych przypadkach 
to 112 (Departament Zarządzania Kry-
zysowego).

WIZY
Podróżni wszystkich narodowości muszą 
posiadać paszport, ważny co najmniej 
przez sześć miesięcy od daty przekroc-
zenia granicy. Obowiązek wizowy nie 
dotyczy obywateli m.in.: Stanów Zjed-
noczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Iz-
raela, Libanu, państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Federacji Rosyjskiej, kra-
jów GCC (Rada Krajów Zatoki Perskiej). 
Wizy nie obowiązują obywateli WNP, z 
wyjątkiem Turkmenistanu. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gruzji: 
www.mfa.gov.ge
h t t p : / / m f a . g o v. g e / i n d e x . p 
h p ? l a n g _id=ENG&sec_id=96&info_
id=10474

JAK DOJECHAĆ
SAMOLOTEM
Bezpośrednie samoloty do Tbilisi latają 
z wielu miast Europy i Azji. Połączenia  
non-stop dostępne są z Amsterdamu, 
Monachium, Rygi, Wiednia, Frankfurtu, 
Pragi, Paryża, Warszawy, Stambułu, 
Dubaju, Tel-Awiwu, Aten, Baku, Rzymu, 
Moskwy, Jekaterynburga, Kijowa, Mińska, 
Ałma-Aty, Astany, Aktau, Teheranu, Urum-
czi,  Londynu,  Dohy oraz Irbil.

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY 
W BATUMI 
Bezpośrednie połączenia lotnicze do Ba-
tumi oferują następujące lotniska: Tbilisi, 
Moskwa, Kijów, Stambuł, Mińsk, Mosk-
wa-Domodiedowo, Kijów.

MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY 
W KUTAISi 
Bezpośrednie połączenia lotnicze do 
Kutaisi oferują następujące lotniska: Ki-
jów, Donieck, Charków, Warszawa, Kato-
wice, Moskwa.

DROGĄ LĄDOWĄ
Do Tbilisi można dojechać autobusem. 
Codzienne kursy odbywają się z Baku, 
Stambułu, Ankary, Trabzonu, Erywania i 
Aten. 

POCIĄGIEM
Gruzja jest połączona siecią kolejową z 
Armenią i Azerbejdżanem. Pociągi z Baku 
do Tbilisi kursują codziennie. Bardziej 
szczegółowe informacje oraz rozkłady 
jazdy dostępne są na stronie internetowej: 
www.railway.ge 

DROGĄ MORSKĄ  
Do Gruzji można dostać się również 
promem, który odpływa co tydzień z portów 
w Iljiczewsku i Odessie na Ukrainie.  

ZAKWATEROWANIE
W dużych miastach, takich jak Tbilisi czy 
Batumi, turysta z łatwością znajdzie zak-
waterowanie: od międzynarodowych, 
4-gwiazdkowych hoteli począwszy, na 
prywatnych kwaterach skończywszy. W 
regionach wiejskich dominują 3-gwiazd-
kowe hotele rodzinne, zakwaterowanie 
typu bed & breakfast oraz kwatery pry-
watne. 

KUCHNIA
Tbilisi obfituje w doskonałe restau-
racje serwujące zarówno tradycyjne 
potrawy gruzińskie, jak i dania kuchni 
międzynarodowej.  Natomiast poza stolicą 
dominują tradycyjne, lokalne potrawy. 

KLIMAT 
Klimat w Gruzji charakteryzuje ogromna 
różnorodność, szczególnie biorąc pod 
uwagę niewielkie rozmiary kraju. Góry 
Wielkiego Kaukazu odgrywają istotną rolę 
w łagodzeniu klimatu, chroniąc wnętrze 
terytorium przed zimnym powietrzem z 
północy. Z kolei Mały Kaukaz stanowi 

Informacje d la podroznych 



Opinie
„Fani sportów zimowych i osoby poszukujące nowych miejsc powinni wybrać się 
do Gruzji. Kraj ten przyciąga coraz większą liczbę niezależnych podróżników, którzy 
odkrywają usiane historycznymi zamkami i kościołami góry, piękne regiony, takie jak: 
Swanetia czy Kazbegi oraz stanowiącą połączenie wpływów azjatyckich i europejskich 
stolicę – Tbilisi”. 

„Kalendarz podróżnika 2012”. 

„Idylliczna narciarska kraina czarów, jeszcze przez chwilę pozostanie nieodkryta”.  
„41 miejsc, które należy odwiedzić”.

„The New York Times“

„Gruzja to jedna z najbardziej fascynujących i obiecujących destynacji kulinarnych na świecie.“

„Huffington Post - 7 miejsc które warto odwiedzić ze względu na kuchnię w 2013 roku“

„Gruzja i jej wina są nadal dzikie i surowe. Jeśli to czego szukasz to właśnie prawdziwy smak przygody, 
ten kraj na pewno Cię nie rozczaruje”. 

Isabelle Legeron, Master Sommelier, prezenterka programu Travel Channel

„Nie będziesz chciał odwiedzić Tuszetii jeśli masz lęk wysokości. Ukryte głęboko w górach Kaukazu wioski 
tego regionu przylegają do oszałamiająco stromych stoków – w równym stopniu malowniczych co niebez-
piecznych”. 

„12 najlepszych miejsc, o których nie słyszałeś”, CNN 


