
Warsztaty Geograficzne „Gruzja 2021” 
Zróżnicowanie przyrodnicze, 

społeczno-ekonomiczne i kulturowe Gruzji 
5 – 19 VII 2021 

 
I N F O R M A T O R 

 
Drodzy Koleżanki i Koledzy,  
Członkowie i Sympatycy Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 
Serdeczne zapraszamy Was do wzięcia udziału w Warsztatach Geograficznych, które w dniach 5 - 19 VII 
2021 r. odbędą się w Gruzji. 
Położenie tego kraju między Morzem Czarnym a tzw. Wielkim i Małym Kaukazem, styczność z kulturami 
Europy i Azji oraz uwarunkowania historyczne sprawiły, że charakteryzuje się on bardzo dużym bogactwem 
środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego. Jednocześnie stosunkowo niewielkie rozmiary Gruzji 
dają możliwość odwiedzenia większości jej regionów w tak krótkim czasie. Wstępny program obejmuje 
trasę: Kachetia – Gruzińska Droga Wojenna - Górna Kartlia – Samcche-Dżwachetia – Adżaria – Swanetia – 
Megrelia - Imeretia - Mccheta-Mtianetia - Tbilisi uwzględniając punkty najcenniejsze pod względem 
przyrodniczym jak i kulturowym.  
 
Podczas Warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z geologią, geomorfologią, klimatem, 
hydrologią odwiedzanych terenów, uwypuklone kwestie geo- i bioróżnorodności środowiska 
przyrodniczego, a przede wszystkim zróżnicowania społeczno-gospodarczego i kulturowego Gruzji. 
 
Gorąco zachęcamy Członków i Sympatyków PTG do osobistego doświadczenia Gruzji. 
 
W imieniu organizatorów, 
 
 
/-/ Cezary Mądry 
Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTG 
 
 
 
Organizatorzy: 
Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego 
 
Patronat: 
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 
 
Partnerzy:  
Ilia State University w Tbilisi, Georgian Tourism Organization. 
 
Termin warsztatów 
 
5 – 19 VII 2021 – jest to termin orientacyjny i może ulec przesunięciu o 1-3 dni w zależności od dostępności 
biletów lotniczych. 



Program szczegółowy 
 

Dzień Data Trasa Nocleg 

1.  5 VII Wylot z Polski (z miast wylotu wg dostępności biletów, 
prawdopodobnie PLL LOT z Warszawy po g. 22)  

 
Sighnaghi 

2.  6 VII Przylot do Tbilisi (ok. 5 rano) 
Przejazd z lotniska do Sighnaghi (ok. 1,5 – 2 h) 
Rozlokowanie w hotelu, odpoczynek 
Ok. 10.30 – śniadanie 

• Gurjaani (cerkiew) 

• Ikalto (kompleks klasztorny z VI w.) 

• Katedra Alaverdi (na tle Wielkiego Kaukazu) 

• Twierdza Gremi (XI w., dawna stolica Kachetii) 

• Telavi Valley – zakład przemysłowej produkcji win 

(degustacja)  

lub 

• Kvareli - Winiarnia Khareba – degustacja win 

Sighnaghi – Miasto miłości 
Kolacja - w cenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sighnaghi 

3.  7 VII Sighnaghi (śniadanie) 

• Wulkany błotne (samochody 4x4) 

• Bodbe – klasztor i grób św. Nino  

• Kąpiel w świętym źródełku (szaty pokutne do nabycia na 

miejscu – niewliczone w cenę) 

• Muzeum w Sighnaghi (obrazy Pirosmaniego – o ile zdążymy 

wrócić) 

Sighnaghi 
Kolacja - w cenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sighnaghi 

4.  8 VII Sighnaghi (śniadanie) 

• Klasztor Jvari (miejsce chrztu Gruzji) 

• Mtskheta (dawna stolica Gruzji): katedra Sweti Cchoweli, 
zbieg rzek Mtkvari and Aragvi  

• Gruzińska Droga Wojenna 

Lunch (w cenie) 
• Twierdza Ananuri 

• Panorama Gudauri 

• Przełęcz Jvari 
Stepatsminda (Kazbegi) 
Czas wolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stepatsminda 

5.  9 VII Stepatsminda (Kazbegi; śniadanie) 

• Podejście do Tsminda Sameba (XIVw.; 2170 m.n.p.m.) - 

Kościoła świętej Trójcy (podejście w jedną stronę ok. 2-3h, 

męczące; za dodatkową opłatą ok. 30-50 USD można 

wjechać łazikiem – negocjacje na rynku w Kazbegi) 

• Dolina Juta (przejazd samochodami 4x4 i podejście do 

schroniska ok. 1 h) 

Stepatsminda 
Czas wolny 

 
 
 
 
 
 
 
Stepatsminda 

6.  10 VII Stepatsminda (śniadanie) 

• Gori- Muzeum Stalina 

• Uplistsikhe – miasto skalne 

 
 
 
 



• Borżomi (park zdrojowy i degustacja wód) 

Vardzia lub Borżomi (rozlokowanie w hotelu) 
Kolacja - w cenie 

Vardzia lub 
Borżomi 

7.  11 VII Vardzia lub Borżomi (śniadanie) 

• Vardzia – miasto skalne 

• Achalcyche (twierdza Rabati – przykład wpływów 

islamskich) 

• Mosty średniowieczne w drodze do Adżarii 

• Ogród Botaniczny w Batumi 

Grigoleti 
Kolacja - w cenie 

 
 
 
 
 
 
 
Grigoleti 

8.  12 VII Grigoleti (śniadanie) 

• Park Narodowy Mtirala 

• Obiad - Degustacja adżarskiego Chaczapuri 

• Batumi - zwiedzanie miasta 

• Bulwar w Batumi, plaża 

• 16.00 – Delfinarium (o ile zdążymy, opcjonalnie, płatne 
osobno) 

Czas wolny 
Grigoleti 
Kolacja - w cenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grigoleti 

9.  13 VII Grigoleti (śniadanie) 

• Przejazd do Mestii drogą 100 zakrętów 

• Lodowiec Chalaadi 

• Mestia 

Czas wolny 

 
 
 
 
Mestia 

10.  14 VII Mestia (śniadanie) 

• Przejazd do Uszguli (samochody 4x4) – wieże z kamienia 

• Muzeum etnograficzne 

• Czas wolny 

• Powrót do Mestii 

Mestia 
Czas wolny 

 
 
 
 
 
 
Mestia 
 

11.  15 VII Mestia (śniadanie) 

• Hygroelektrownia Inguri 

• Zugdidi (most do Abchazji) 

• Anaklia (nieudany projekt „Roterdamu i Las Vegas”) 

Grigoleti  
Kolacja - w cenie 

 
 
 
 
 
Grigoleti 

12.  16 VII Grigoleti (śniadanie) 

• Kutaisi – katedra Bagrati (wpisana i skreślona z listy 

UNESCO) 

• Klasztor Gelati Monastery (UNESCO, jeżeli będzie czas)  

• Sataplia (Park Narodowy i jaskinia z odciskami dinozaurów) 

• Były parlament w Kutaisi (z zewnątrz, jeżeli będzie czas) 

• Góry Suramskie czyli Gruzja na pół przedzielona 

Tbilisi 
Czas wolny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi 

13.  17 VII Tbilisi (śniadanie)  



• Aleja Rustaveli 

• Muzeum Narodowe lub Muzeum Sztuk Pięknych 

• Parlament  

• Metekhi Church 

• Park Europa 

• Twierdza Narikala  

• Abanotubani 

• Wodospad Legvtakhevi 

• Meczet 

• Ulica Shardeni – Życie nocne Tbilisi (pomnik gruzińskiego 

tamady) 

• Synagoga 

• Katedra Sioni (VI w.), katedra Tsminda Sameba 

• Suchy most i pchli targ, targ przypraw oraz szereg innych 

miejsc 

20:00-23:00 Kolacja (z pokazem tańców i muzyki gruzińskiej) - w 
cenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi 

14.  18 VII Tbilisi (śniadanie)  

• Kompleks klasztorny David Gareja (wyjazd na cały dzień) 

lub  Mtacminda (święta góra w Tbilisi z cmentarzem 

zasłużonych) lub czas wolny (zakupy) 

Wieczorem  

• Opera (opcjonalnie, za dopłatą, zależy od repertuaru) 

• sauny siarkowe (opcjonalnie, za dopłatą) 

Tbilisi 
Czas wolny 

 
 
 
 
 
 
 
Tbilisi 

15.  19 VII Ok. 2:00 w nocy wyjazd na lotnisko 
Lot do Polski ok. 4.50 

 

 
 
UWAGA! 
Program może ulec modyfikacjom: 
a) na wniosek uczestników seminarium; 
b) ze względu na zdarzenia losowe. 
 
Noclegi 
Miejsca noclegowe zarezerwowane będą w dwóch kategoriach obiektów. W Tbilisi, Sighnaghi i Grigoleti 
wynajęte są hotele. W Stepantsmindzie, Mestii i Vardzi będą to kwatery prywatne (pensjonaty). 
Standard pokoi – dwuosobowe, z prywatną łazienką (toaleta, prysznic) i klimatyzacją (z wyjątkiem terenów 
górskich). 
Niektóre obiekty oferują pokoje jednoosobowe za dopłatą, co dla wybierających tę opcję zwiększy koszt 
uczestnictwa. 
 
Posiłki 
Noclegi są zamawiane ze śniadaniami. 
Podczas poszczególnych dni przewidziane będą lunche i suchy prowiant (po wcześniejszym zamówieniu), 
kolacje lub obiadokolacje – za dopłatą w trakcie pobytu (z wyjątkiem wymienionych w programie z 
dopiskiem „w cenie”). 
Ponieważ koloryt Gruzji przejawia się również w sztuce kulinarnej, w miejscach, gdzie jest odpowiednia 
infrastruktura turystyczna, przewiduje się czas na samodzielne (lub wg woli grupowe) biesiadowanie w 
restauracjach.  



Koszty posiłków są podobne do kosztów w Polsce (20-50 zł za obiad/kolację, w zależności od zamówienia). 
Częstą praktyką stosowaną w Gruzji jest zamawianie wspólnych dań, które dzieli się między uczestników. 
 
Koszty  
Poniższe koszty wynikają z bardzo bogatego programu (pobyt w zdecydowanej większości regionów Gruzji), 
konieczności trzykrotnego wynajmowania samochodów 4x4, zachowania pewnego standardu noclegów. 
Istotną rolę odgrywa czas – środek sezonu wakacyjnego, co podnosi ceny noclegów. W przeliczeniu na dni 
pobytu koszty te wynoszą poniżej 60 euro. 
 

1. Koszt przelotu (w zależności od przewoźnika) – ok. 1400-1600 zł (w dwie strony, z bagażem 

rejestrowanym). Ta cena może się różnić w zależności od miejsca wylotu; 

2. Koszt pobytu w przypadku noclegów w pokojach dwuosobowych – 870 euro 

W przypadku zgłoszenia noclegu w pokoju jednoosobowym koszt zostanie wyliczony osobno. Zazwyczaj 
cena rośnie wtedy o dodatkowe ok. 350-400 euro. 
Do powyższych kwot należy doliczyć wydatki na obiady i kolacje, z wyjątkiem wymienionych w programie. 
 
 
W ramach opłaty organizatorzy zapewniają: 
- transport lotniczy Poznań-Warszawa-Tbilisi i Tbilisi-Warszawa-Poznań (możliwe są inne miejsca wylotu lub 
przesiadki); 
- 14 noclegów w pokojach 2-osobowych z łazienką i klimatyzacją (wyjątki - na terenach wysokogórskich 
klimatyzacja nie jest stosowana; z uwagi na porę lądowania i startu w dzień przylotu i odlotu są to niepełne 
doby hotelowe); 
- wyżywienie wymienione w programie; 
- transport naziemny: minibus; 
- opłaty za wstępy do parków narodowych i muzeów wymienionych w programie; 
- opiekę ze strony organizatorów (pilotowanie). 
 
 
Uczestnictwo 
Uczestnikiem może być osoba, która: 

1. Wypełni obostrzenia epidemiczne 

Obecnie do Gruzji można wjechać okazując: 
- ujemny wynik testu PrC wykonany do 72 h przed wylotem, lecz po trzech dniach pobytu należy 
wykonać kolejny test. Z racji konieczności przemieszczania się od pierwszego dnia, ta opcja nie jest 
brana pod uwagę wśród uczestników wyjazdu; 
- zaświadczenie w j. angielskim o przyjęciu wymaganych przez producenta ilości szczepionek (1 lub 2). 
Data upłynięcia dwóch tygodni od przyjęcia ostatniej szczepionki w Gruzji nie jest wymagana, ale ze 
względu na bezpieczeństwo uczestników wyjazdu wymagana przez organizatorów. 
 
W związku z powyższym bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest zaszczepienie się uczestnika i 
posiadanie wymaganego dokumentu. 
Warunki epidemiczne wjazdu mogą ulec zmianie. 

 
2. Spełni warunki organizacyjne 

- posiada paszport ważny co najmniej do końca stycznia 2022 r. (pół roku po powrocie); 
- będzie ubezpieczona na okres wyjazdu (we własnym zakresie); ubezpieczenie musi obejmować 
leczenie COVID; na terenie Gruzji nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego; 
- dokona zgłoszenia do 14 czerwca 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz wpłat wstępnych w 
następującej wysokości i terminach: 
I wpłata – pokrywająca koszt zakupu biletu lotniczego – po sporządzeniu listy uczestników  (kwota 
zostanie podana spłynięciu informacji od przewoźnika); prawdopodobny termin – połowa czerwca. 
II wpłata – (po akceptacji zgłoszenia i sporządzeniu listy uczestników) do 18 czerwca 2021 r. – 400  
Euro; 



 
Numery kont zostaną podane po skompletowaniu listy uczestników. 
Pozostałą kwotę uczestnicy będą wpłacali na miejscu. 
 
Ze względu na potwierdzenie naszego udziału stronie gruzińskiej i przedpłat przy rezerwacji noclegów, 
prosimy o przestrzeganie wymienionych terminów. 
Ilość miejsc jest ograniczona do 14 osób. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Seminarium po części ma charakter towarzyski i organizatorzy nie wystawiają faktur. Ewentualne delegacje 
prosimy rozliczać przez system diet hotelowych i żywieniowych lub przez pobieranie faktur w hotelach na 
miejscu.  
 
 
Uwagi 
Dostępność biletów lotniczych może wpłynąć na przesunięcie terminu wylotu i przylotu o 1-3 dni, o czym 
uczestnicy będą powiadomieni. Ze względu na sezon, ceny biletów lotniczych również mogą ulec zmianie. 
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.). 
 
Dodatkowe informacje udzielane są przez: 
dr Cezary Mądry 
WGS-EiGP UAM 
tel.: 503-074-916 
e-mail: cezary@amu.edu.pl 

  



Warsztaty Geograficzne „Gruzja 2021” 
5 – 19 VII 2021 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Imię i NAZWISKO:………………………………………………………………………………… 
 
Tytuł i stopień naukowy:……………………………………………………………………………. 
 
Instytucja:…………………………………………………………………………………………… 
 
Nr paszportu:………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. kontaktowy (optymalnie komórkowy):………………………………………………………… 
 
e-mail:……………………………………………………………………………………………….. 
 
Kogo powiadomić w razie wypadku – imię, nazwisko i telefon kontaktowy (opcjonalnie): 
……………………………………………………………………………………………………… 
Preferowany pokój (właściwe wytłuścić): 
1-osobowy 
2-osobowy 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami oraz ramowym programem załączonymi do formularza 
zgłoszeniowego. 
Zobowiązuję się do dokonania wpłat zgodnie  harmonogramem podanym w informatorze oraz do 
wykupienia polisy ubezpieczeniowej ważnej na okres trwania wyjazdu. 
 
 

………………………………………… 
(podpis uczestnika – dotyczy wersji papierowej) 

 
Prosimy o wysłanie powyższego formularza do 15 czerwca 2021r. na adres mailowy: 
dr Cezary Mądry 
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM 
cezary@amu.edu.pl 
 
Dodatkowe informacje zostaną przesłane w kolejnym komunikacie wraz z potwierdzeniem otrzymania 
zgłoszenia i po zakończeniu zapisów na adres e-mailowy podany przez uczestnika na formularzu 
zgłoszeniowym. 


