POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Poznań, 14 maja 2018 r.

Warsztaty Geograficzne „Armenia i Gruzja 2018”
Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji i Armenii
24 (lub 25) VIII – 6 (lub 7) IX 2018
INFORMATOR
Drodzy Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
Serdeczne zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach Geograficznych, które odbędą się w Gruzji i Armenii.
Położenie tych krajów między Morzem Czarnym a tzw. Wielkim i Małym Kaukazem, styczność z kulturami
Europy i Azji oraz uwarunkowania historyczne sprawiły, że państwa te charakteryzują się dużą różnorodnością
środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego. Jednocześnie stosunkowo niewielkie powierzchnie tych
krajów dają możliwość odwiedzenia większości ich regionów w krótkim czasie. Program wyjazdu obejmuje
trasę: Erewań – Eczmiadyn – Giurmi – Airwank – Sewan - Tbilisi – Kachetia (Alaverdi, Telavi, Signagi, Bodbe) –
Górna Kartlia (Gori, Upliciche) - Imeretia (Kutaisi, Gelati, Sataplia Karst) – Guria – Adżaria (Batumi) - SamccheDżwachetia (Borżomi, Abastumani, Wardzia) – Mccheta-Mtianetia (Mccheta, Ananuri, Kazbegi, Gergeti),
uwzględniając punkty najcenniejsze pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym.
Podczas Warsztatów przedstawione zostaną zagadnienia związane z geologią, geomorfologią, klimatem,
hydrologią odwiedzanych terenów, uwypuklone kwestie georóżnorodności i bioróżnorodności środowiska
przyrodniczego, jak również zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego Gruzji oraz Armenii.
Jednocześnie planowane spotkania w osadzie dla uchodźców, ośrodku dla matek z dziećmi – ofiar przemocy
domowej w Gruzji czy w Gyumri – mieście zniszczonym w 1988 r. przez trzęsienie ziemi w Armenii dadzą szansę
na doświadczenie tego, co dla turysty pozostaje ukryte.
Termin Warsztatów
24 (lub 25) VIII – 6 (lub 7) IX 2018
Organizatorzy:
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Partnerem Warsztatów są: Erewański Uniwersytet Państwowy, Ilia State University w Tbilisi, Georgian Tourism
Organization.
Gorąco zachęcamy Członków i Sympatyków PTG do osobistego doświadczenia Gruzji i Armenii oraz zmian jakie
zaszły w nich w ostatnich latach.

W imieniu organizatorów
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek
Przewodnicząca Oddziału Poznańskiego PTG
Dr Cezary Mądry
Skarbnik Oddziału Poznańskiego PTG
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Program szczegółowy Warsztatów
Dzień
1.

Data
24 VIII

2.

25 VIII

3.

26 VIII

4.

27 VIII

5.

28 VIII

6.

29 VIII

7.

30 VIII

Trasa
Wylot z Polski (z miast wylotu wg dostępności biletów, z Warszawy
po 22:00)
Lądowanie w Erewaniu ok. 4.00 czasu lokalnego, transfer do hotelu,
odpoczynek, śniadanie
Erewań – zwiedzanie miasta
spotkanie z pracownikami Wydziału Geografii Erewańskiego
Uniwersytetu Państwowego
Erewań (śniadanie)
Eczmiadzyn (armeński „Watykan”)
Gyumri (drugie do wielkości miasto, które podczas trzęsienia ziemi w
1988 r. zostało bardzo silnie zniszczone)
Erewań
Erewań (śniadanie)
Airwank (kościół z IX-X w., największe na świecie nagromadzenie
chaczkar – ormiańskich krzyży, ok. 800)
Jezioro Sevan, klasztor Sewanawank
Kompleksy architektoniczne Hachpat i Sanahin (lista WH UNESCO)
Przejście graniczne z Gruzją (pieszo)
Transfer do Tbilisi, rozlokowanie w hotelu
Tbilisi (śniadanie) przewodnik i wstępy do wymienionych miejsc w
cenie warsztatów:
Aleja Rustaveli
Muzeum Narodowe
Parlament
Metekhi Church
Park Europa
Twierdza Narikala
Abanotubani
Wodospad Legvtakhevi
Meczet
Lunch (w cenie, bez wina)
Ulica Shardeni – Życie nocne Tbilisi (pomnik gruzińskiego tamady)
Synagoga
Katedra Sioni (VI w.)
Kościół rzymsko-katolicki
Wieczorem – sauny siarkowe (opcjonalnie – poza ceną)
Tbilisi (śniadanie)
Rustavi – miasto przemysłowe, największy na Kaukazie targ
samochodowy
Katedra Alaverdi (na tle Wielkiego Kaukazu)
Twierdza Gremi (XI w., dawna stolica Kachetii)
Kvareli - Winiarnia Khareba – degustacja win
Bodbe – klasztor i grób św. Nino
Kąpiel w świętym źródełku (szaty pokutne do nabycia na miejscu –
niewliczone w cenę)
Sighnaghi – miasto miłości
Sighnaghi (śniadanie)
Klasztor Jvari (miejsce chrztu Gruzji)
Mtskheta (dawna stolica Gruzji): katedra Sweti Cchoweli, zbieg rzek
Mtkvari and Aragvi
Gruzińska Droga Wojenna
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
tel.: 61 829 61 80, e-mail: ptg@amu.edu.pl
www.ptg.amu.edu.pl

Nocleg

Erewań
nocy)

Erewań

Erewań

Tbilisi

Tbilisi

Sighnaghi

(1/2

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE
ODDZIAŁ POZNAŃSKI

8.

31 VIII

9.

1 IX

10.

2 IX

11.

3 IX

12.

4 IX

13.

5 IX

14.

6 IX

Twierdza Ananuri
Panorama Gudauri
Przełęcz Jvari
Stepatsminda (Kazbegi)
Stepatsminda (Kazbegi; śniadanie)
Podejście do Tsminda Sameba (2170 m n.p.m. teren Parku
Narodowego Stepatsminda) - Kościoła świętej Trójcy (podejście w
jedną stronę ok. 2-3 h, za dodatkową opłatą ok. 30-50 USD można
wjechać łazikiem)
Wodospady Gveleti (podejście)
Nadgraniczny kompleks klasztorny- nowa siedziba Patriarchy Gruzji
Stepatsminda (Kazbegi)
Stepatsminda (śniadanie)
Tserovani - wioska uchodźców (opcjonalnie)
Gori- Muzeum Stalina
Uplistsikhe – miasto skalne
Borjomi (park zdrojowy i degustacja wód)
Abastumani (rozlokowanie w hotelu, kolacja w cenie)
W nocy – obserwatorium astronomiczne w Abastumani (w
przypadku bezchmurnego nieba)
Abastumani (śniadanie)
Vardzia – miasto skalne
Kutaisi – katedra Bagrati
Klasztor Gelati
Parlament w Kutaisi (z zewnątrz)
Sataplia (Park Narodowy i jaskinia z odciskami dinozaurów)
Grigoleti
Grigoleti (śniadanie)
Ogród botaniczny w Batumi
Zwiedzanie miasta
Degustacja adżarskiego Chaczapuri (dodatkowo płatne)
Bulwar w Batumi, plaża
16.00 – Delfinarium (opcjonalnie)
Grigoleti
Grigoleti (śniadanie)
Zugdidi (dom-schronisko dla kobiet i dzieci, ofiar przemocy
domowej, jedyny w zachodniej Gruzji, wyremontowany w ramach
akcji polakpotrafi.pl; wizyta możliwa po zgodzie uczestników
Warsztatów)
Anaklia (nieudana inwestycja z czasów M. Saakaszwilego –
planowane nowoczesne miasto-port i centrum rozrywki)
Opcjonalnie: przejście graniczne z Abchazją (nie ma możliwości
przejścia na drugą stronę)
Tbilisi
20:00-23:00 Kolacja (z pokazem tańców i muzyki gruzińskiej, w
cenie)
Tbilisi (śniadanie)
Kompleks klasztorny David Gareja (wyjazd na cały dzień) lub
Mtacminda (święta góra w Tbilisi z cmentarzem zasłużonych)
Czas wolny (zakupy)
Opera (zależy od repertuaru)
Tbilisi
Ok. 2:00 w nocy wyjazd na lotnisko
Lot do Polski ok. 4.50, lądowanie w Poznaniu ok. 8.30
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UWAGA!
Program Warsztatów może ulec modyfikacjom ze względu na zdarzenia losowe. Propozycje włączenia innych
punktów do programu proszę zgłaszać do dr Cezarego Mądrego do dnia 14 czerwca.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach przy noclegach w pokojach dwuosobowych wynosi 5 104 zł, z
czego 3 704 zł stanowią koszty pobytu, a koszt przelotu 1400 zł. Szczegółowe wyliczenia w tabeli poniżej. Koszt
biletu lotniczego jest zależny od przewoźnika i może ulec zmianie o czym poinformujemy.
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają:
- transport lotniczy Poznań-Warszawa- Erewań i Tbilisi-Warszawa-Poznań (możliwe są inne miejsca wylotu lub
przesiadki);
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z łazienką i w miarę możliwości z klimatyzacją;
- wyżywienie wymienione w programie;
- transport naziemny: minibus;
- opłaty za wstępy do parków narodowych i muzeów wymienionych w programie;
- opiekę ze strony organizatorów (pilotowanie).
Noclegi
Miejsca noclegowe zarezerwowane będą w dwóch kategoriach obiektów. W Tbilisi, Sighnaghi i Grigoleti
wynajęte są hotele. W Stepantsmindzie (Kazbegi) i Abastumani będą to bazy Ilia State University.
Standard pokoi – dwuosobowe, z prywatną łazienką (toaleta, prysznic). Niektóre obiekty oferują pokoje
jednoosobowe za dopłatą. W bazach uniwersyteckich dostępne są tylko pokoje dwuosobowe. W przypadku
pojedynczego wykorzystania pokoju trzeba wnieść opłatę podwójną.
Posiłki
Noclegi są zamawiane ze śniadaniami.
Podczas poszczególnych dni przewidziane będą lunche lub suchy prowiant (po wcześniejszym zamówieniu),
kolacje lub obiadokolacje – za dopłatą w trakcie pobytu (z wyjątkiem wymienionych w programie z dopiskiem
„w cenie”).
Koszty posiłków są podobne do kosztów w Polsce (30-50 zł za obiad/kolację, w zależności od zamówienia).
Częstą praktyką stosowaną w Gruzji jest zamawianie wspólnych dań, które dzieli się między uczestników. Na
posiłki prosimy zarezerwować kwotę ok. 500 zł.
Uczestnictwo
Uczestnikiem może być osoba, która:
- dokona zgłoszenia do 25 V 2018 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz wpłat wstępnych w następującej
wysokości i terminach:
I wpłata – do 10 VI 2018 r. – 275 Euro;
II wpłata – pokrywająca koszt zakupu biletu lotniczego, kwota zostanie podana w II komunikacie po
skompletowaniu listy uczestników i spłynięciu informacji od przewoźnika; prawdopodobny termin wpłaty –
połowa czerwca.
III wpłata – do 3 VII 2018 r. – 200 USD.
Numery konta bankowego zostaną podane w II komunikacie.
Pozostałą kwotę: 375 USD i 105 Euro uczestnicy będą wpłacali na miejscu. W przypadku korzystania z pokoju 1osobowego są to odpowiednio: 810 USD i 121 Euro.
- posiada paszport ważny co najmniej do 06 III 2019 r. (pół roku po powrocie);
- będzie ubezpieczona na okres wyjazdu (we własnym zakresie).
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Ze względu na potwierdzenie naszego udziału stronie gruzińskiej i przedpłat przy rezerwacji hotelów, prosimy o
przestrzeganie wymienionych terminów wpłat.

Dostępność biletów lotniczych może wpłynąć na przesunięcie terminu wylotu i przylotu o 1-2 dni, o czym
uczestnicy będą powiadomieni w czerwcu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za odwołanie lotu
przez linie lotnicze.
W przypadku wycofania się zgłoszonego uczestnika zwrot wpłaconych pieniędzy będzie pomniejszony o realnie
poniesione przez organizatorów koszty (np. zakupionego biletu lotniczego, kosztów stałych itd.).
Organizatorzy nie wystawiają faktury za udział w Warsztatach. Ewentualne delegacje prosimy rozliczać przez
system diet hotelowych i żywieniowych lub przez pobieranie faktur w hotelach na miejscu.
Dodatkowych informacji udziela:
dr Cezary Mądry
IGS-EiGP UAM
tel.: 503-074-916
e-mail: cezary@amu.edu.pl
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KOSZTORYS WARSZTATÓW
Rodzaj kosztu

Cena

Armenia:
Koszty stałe (transport)
Noclegi (pok. 2-os., 3 noce, ze śniadaniem, na osobę)
Bilety wstępu (na osobę)

400 Euro na grupę
95 Euro
10 Euro

Gruzja:
Koszty stałe (transport, noclegi kierowcy, przewodnik po Tbilisi, bilety w Tbilisi, lunch w
Tbilisi, kolacja pożegnalna z tańcami i śpiewami gruzińskimi, przewodnicy w Gremi, Vardzi,
Sataplii, opieka ze strony pilota – organizatora, koszt noclegu i przelotu organizatora)
Noclegi
- pok. 2-os., ze śniadaniami, na osobę
- pok. 1-os., ze śniadaniami

4550 Euro na grupę

545 USD
1010 USD

Bilety wstępu poza Tbilisi (na osobę)
(Gremi, degustacja wina, Muzeum Stalina w Gori, Uplistsikhe, Borjomi, Vardzia, Sataplia,
Ogród botaniczny w Batumi, Delfinarium, Mtatsminda)

30 USD

Sauna w Tbilisi (dla chętnych)

10 USD

Przelot
Poznań-Warszawa-Erewań
Tbilisi – Warszawa – Poznań, z bagażem rejestrowanym

ok. 1400 zł

Łączny koszt na osobę
(13 noclegów w pok. 2 osobowych, przy uczestnictwie 18 osób, bez sauny)

380 Euro + 575 USD +
1400 zł
Przy kursie
1 USD=3,60zł
1 Euro=4,30zł

5104 zł
UWAGA!
Cena może ulec wahaniom w zależności od kursu i zmian w cenach biletów (wstępów oraz lotniczego).
Do kosztu należy doliczyć wydatki na obiady i kolacje (ok. 500 zł), z wyjątkiem wymienionych w programie.
Nocleg w pokoju jednoosobowym lub samodzielne wykorzystanie pokoju dwuosobowego wymaga dopłaty.
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