
1 wrz-19 śr POLSKA - Warszawa
Wylot 19 września 2018 r. (środa) z WARSZAWY lotnisko Chopin (Polskie Linie Lotnicze LOT) o 
godz.22:30, spotykamy się o 20:00 w kaplicy na lotnisku w środku sali wylotów na Mszy św., lecimy 
3.30 min - kawa herbata woda i batonik w samolocie funduje LOT; przylot do Tbilisi dnia 
następnego o godz. 04:05 (czasu lokalnego)

2 wrz-20 czw GRUZJA - Tbilisi
Transfer z lotniska z Tbilisi do miejsca zakwaterowania (Tserovani) (ośrodek rekolekcyjny); po 
odpoczynku Msza św. w kaplicy osrodka; ŚNIADANIE; Tbilisi City Tour: zwiedzanie Starego Miasta, 
Wzgórze Narikala, Łaźnie Siarkowe; OBIAD; c.d zwiedzania: Meidan Bazar, ulica Shardeni, 
Synagoga, Katedra Sioni, Katedra Ancziskhati, Wieża Zegarowa; wieczorem (20:00) wyjazd z Tbilisi 
pociągiem sypialnym (płaskartny) do Baku (suchy prowiant)

3 wrz-21 pt AZERBEJDŻAN - Baku
Przyjazd ok. godz.07:00 do Baku; odespanie; obiad; zwiedzanie z przewodnikiem do późnych 
godzin wieczornych; Msza w katolickiej katedrze, jedynym kościele katolickim w Azerbejdżanie 
(ojcowie Salezjanie ze Słowacji)

4 wrz-22 sob Baku
Śniadanie - zwiadzanie miasta indywidualnie z zakupami na rynku lokalnym; Msza u sióstr Matki 
Teresy; zwiedzanie biedniejszych dzienic (ośrodek Caritas) - wieczór azerbejdżański

5 wrz-23 niedz Baku
Śniadanie - dalszy ciąg zwiedzania, ale bardziej indywidualnie; przed wyjazdem Msza św. w 
katedrze; wieczorem powrót pociągiem do Tbilisi

6 wrz-24 pon GRUZJA - Tbilisi
przyjazd około godz. 7:00 do Tbilisi; zakwaterowanie; zwiedzanie starej stolicy Mtcheta; restauracja 
z wieczorem gruzińskim

7 wrz-25 wt ARMENIA - Erywań
Msza św.; śniadanie; wyjazd autokarem (klimatyzowany) do Armenii; klasztor Sevanavank przy 
jeziorze Sevan (więzenie dla mnichów); cmentarz Noratus; klasztor Hajrawank; zakwaterowanie w 
stolicy Armenii Erywaniu

8 wrz-26 śr Erywań
Śniadanie; zwiedzamy stolicę Armenii; Khor Virap; widoki na Ararat; Cicernakaberd tz. "Twierdza 
jaskółki" czyli muzeum holokaustu z 1915 r. Ormian; "Watykan Ormiański" Eczmiadzyn; fabryka 
Koniaku

9 wrz-27 czw Erywań
Garnia świątynia z I w.; klasztor Geghart w górach; dla chętnych muzeum historii Armenii, muzeum 
rękopisów ormiańskich lub zwiedzanie indywidualne; wieczór ormiański

10 wrz-28 pt Alaverdi
Przejazd do Alaverdi; klasztory; powrót do Tbilisi; nocleg

11 wrz-29 sob GRUZJA - Kakhetia

Przejazd do Kakheti, regionu winnego; uczestnictwo w zbieraniu winogron i procesie robienia wina 
metodą gruzińską (stare gliniane naczynia kevri); nocleg u gospodarzy (agroturystyka) rolników

12 wrz-30 niedz Kakhetia
Dalszy ciąg prac przy produkcji wina

13 paź-01 pon Kakhetia
Dalszy ciąg produkcji wina w winnicach rolników; klasztor św. Nino (kąpiel w źródle, strój 
kąpielowy, długa koszulka, tylko Panie); miasto zakochanych Signaki; powrót do Tbilisi

14 paź-02 wt Tbilisi
Dzień charytatywny w Tbilisi (odwiedziny domów dziecka i osób starszych, pomoc przy zakupach 
lekarstw i jedzenia)

15 paź-03 śr Tbilisi
Zwiedzanie indywidualne; zakupy na bazarach i supermarkecie; obiadokolacja; fakultatywny wyjazd 
do łaźni lub Tbilisi nocą

16 paź-04 czw Tbilisi - Warszawa - POLSKA
Wylot o godz. 04:55 do Warszawy, przelot 3.30 min; przylot do Warszawy o godz. 6:40; powrót do 
domu  autokarem lub samochodem

Program RAMOWY pielgrzymki

GRUZJA-ARMENIA-AZERBEJDŻAN

program jest jedynie zarysem tego co zobaczymy, podczas przygotowań i wyjazdu będzie ulegał 
zmianie zależnie od pogody, możliwości uczestników oraz okoliczności "gruzińskich"


