
«Гамарджоба, генацвале!» ВИЇЗД З ХАРКОВА
Програма

День 1-й

10:00 - збір групи на парковці з/д вокзалу м. Харків.●

10:30 - виїзд в тур.●

Проходження Українсько-Російського кордону.●

Нічний переїзд до підніжжя гори Казбек, містечко Степанцмінда (Казбегі).●

 День 2-й

Перетин кордону. ●

У другій половині дня, ми досягнемо Казбегі. Місто розташоване в гірській місцевості біля
підніжжя гори Казбек в центральній частині гірського регіону Великого Кавказу. Казбек - одна з
найвідоміших вершин Кавказьких гір (5033 м.). Грузини називають її Мкінварцвері, що в перекладі
означає «гора з  крижаної  вершиною»,  вона покрита вічними снігами і  льодовиками.  Ця гора
вважається найвищою на всьому Кавказі. Через Казбегі проходить Військово-Грузинська дорога -
це дорога через Головний Кавказький Хребет, яка з'єднує Росію з Грузією. Одним із символів
Казбегі є Троїцька церква в Гергеті, на грузинському вона називається Собор Цмінда Самеба.. Цей
архітектурний пам'ятник датується 14 століттям.  Він  височить на тлі  гірських льодовиків  на
висоті 2170 м. У вільний час рекомендуємо піднятися до Троїцької церкви і закарбувати на фото
велич гори Казбек з найкращого ракурсу, який відкривається звідси (підйом на джипі 10€).

Переїзд і поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 3-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Ласкаво просимо в Тбілісі  (у  вартості  туру)!  Тбілісі  -  столиця,  найбільше місто,  а  також
адміністративний, культурний, науковий і духовний центр Грузії. Місто, що раніше звався Тифліс,
давно перевалив за свій 1500-тисячолітній ювілей, але все також молодий душею і привабливий. У
перекладі  з  грузинського  назва  звучить  як  «тепле  джерело»,  і  він  справді  зустрічає  гостей



душевно і радо. Місто класики і модерну, стародавніх стін і веж, блискучих висоток хмарочосів.
Тбілісі - справжній хамелеон. Запрошуємо на оглядову екскурсію по цьому чудовому місту.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Мцхета та Уплесцихі (30€ + кв. квиток). Мцхета - дуже стародавнє місто, найперша столиця
Грузії,  фактично серце грузинської  цивілізації.  Місто  є  давньою столицею держави Іберія  на
території  якого  знаходиться  сучасна  Грузія,  місто,  яке  знаходиться  в  переліку  всесвітньої
спадщини Юнеско, місто - духовний центр Грузії. Мцхета - красиве маленьке та затишне місто, а
його історія налічує вже близько 2500 років. Уплісцихе або Фортеця Бога. Недалеко від Горі, на
березі річки Кури знаходиться один з рідкісних пам'ятників в світі - найдавніше місто-фортеця
Уплісцихе, висічене у вулканічних скелях хребта Квернакі. Вперше воно згадується в літописі I ст.
до н. е., а свого розквіту досягло до IX-X ст. Ще здалеку цей химерне скелясте місто заворожує
своїм незвичайним виглядом. Немов гігантські пори на скелях зяють печерні гроти, усередині
яких колись кипіло життя.  Тут були колись величні  зали,  храми,  житла,  з'єднані  між собою
звивистими  вулицями-коридорами.  Важко  повірити,  що  ця  грандіозна  титанічна  робота  по
створенню цілого міста з кам'яної тверді - творіння людських рук.
«Грузинська ніч» (25€)! Не існує кращого способу пізнати грузина, ніж заспівати разом із ним! А
допоможе нам в цьому традиційне грузинське застілля! «Грузинська ніч» - це багатий стіл з
смачними стравами грузинської кухні, домашнє вино і чача, і запальні виступи танцювальних та
вокальних колективів! Могесалмебіт! Ласкаво просимо!

Ніч в готелі.●

 День 4-й

Сніданок.●

Вільний час в Тбілісі.●

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Прекрасна Кахетія» (30€ + вх. квиток). Сігнахі - невелике затишне містечко в східній Грузії,
розташоване на  схилі  гори в  історичному регіоні  Кахетії.  Це  єдине місто  в  Грузії,що цілком
зберегло кріпосні  стіни.  З  них відкривається чудовий вид на Алазанську Долину.  Місто було
засноване в XVII столітті за царя Іраклія II, ну а зараз воно перетворилося на європейське містечко
з  вузькими  брукованими  каменем  вуличками,  звивистими  і  крутими,  кварталами  одно-  і
двоповерхових  будиночків  під  яскраво-червоними  черепичними  дахами  в  стилі
південно-італійського  класицизму.  Сігнахі  -  це  Бренд  Грузії!  «Містом  закоханих»  його
називають тому, що на одній з головних площ міста розташований ЗАГС, що працює цілодобово. А
не занудьгувати вам допоможуть знамениті кахетинські вина власного приготування: Сапераві і
Кіндзмараулі, Ркацителі, Мцване ... Які тут можна покуштувати в будь-якому кафе і ресторані.
Якість  завжди  на  вищому  рівні!  Також  ми  відвідаємо  Монастирський  і  єпископальний
комплекс Святого Георгія в містечку Бодбі - це загальнонаціональна грузинська святиня. Тут
в  кафедральному  соборі  Святого  Георгія  покояться  останки  равноапостольської  Ніно
Каппадокійської  -  великої  хрестительки  Грузії  -  передвісниці  християнської  епохи.  А  на
завершення екскурсії  відвідаємо будинок-музей Олександра Чавчадзе в Цинандалі  -  це місце
відоме і багато в чому символічне. Звідси почалася європеїзація Грузії, звідси почалося грузинське
виноробство  в  тому  вигляді,  яке  ми  маємо  зараз,  звідси  ж  почалася  грузинсько-російська
інтеграція  в  світлих  своїх  формах.  Зараз  тут  знаходиться  музей,  парк,  виносховища  та
дегустаційний  зал.  Тут  начебто  бував  Лермонтов  і  тут  Грибоєдов  зізнавався  в  любові  Ніні



Чавчавадзе.

Ніч в готелі.●

 День 5-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Переїзд в Боржомі.●

Екскурсія  по  м.  Боржомі  (у  вартості  туру).  Оздоровчий  курорт  з  гарячими  джерелами,
розташований в південному регіоні Грузії - Самске-Джавахеті. Мальовниче місце, яке знаходиться
в ущелині річки Агура на висоті 800 метрів над рівнем моря. Це прекрасне місто давно заслужило
всесвітню славу як відмінний курорт з геотермальними мінеральними джерелами. Його зручне
розташування в  красивих горах Малого Кавказу  цілий рік  змушує радіти  вас  його  казковим
пейзажам, та дарує можливість відпочити і оздоровитися.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Ахалцихе - Південний Форпост Грузії та місто, висічене в скелях, - Вардзія (33€ + вх.
квиток).  На  невеликому  пагорбі,  біля  самого  берега  тихої  річки  Поцхові,  височить  головна
визначна пам'ятка міста  Ахалцихе -  старовинна кам'яна фортеця Рабат.  Її  назва  походить з
арабської мови і означає «укріплене місце». Вона розташована на західній околиці міста. Її видно
практично з будь-якої точки міста. Побудована в XIII  столітті,  це військова споруда побачила
чимало  на  своєму  віку.  Фортеця  неодноразово  руйнувалася,  часто  перебувала  в  облозі,  і  в
підсумку  ввібрала  в  себе  сліди  різних  культур  і  релігій.  Ну,  а  зараз,  завдяки  колишньому
президенту Михайлу Саакашвілі, вона повністю відновлена і приваблює натовпи туристів, щоб
вразити, і зачарувати мандрівників своєю красою, і величністю.
Історично в Грузії - країні високих гір і кам'яних скель - склався особливий вид архітектурного
мистецтва - висічення в скельних монолітах храмів, фортець і навіть цілих міст. Серед об'єктів
такого унікального зодчества стало і дивовижне, стародавнє місто Вардзія. Місто було створено в
XII - XIII століттях під час правління Георгія III і його дочки цариці Тамари для захисту південних
рубежів Грузії. Вардзія - це не просто хаотично вириті в прямовисній скелі печерні приміщення. Це
справжній багатоповерховий комплекс з вулицями, тунелями і сходами, що ведуть повз монастир,
храми, фортеці, лазені, бібліотеки, житлових будівель тощо. Всього понад 600 з'єднаних ходами
приміщень, які тягнулися вздовж гори в довжину на 800 метрів, в глибину гори до 50 метрів і в
висоту на вісім поверхів.

Переїзд та поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 6-й



Сніданок.●

Виселення з готелю. Сьогодні ми проведемо прекрасний день, який вам обов'язково запам'ятається●

красою Грузинських пейзажів.
Переїзд в Кутаїсі.●

Оглядова екскурсія по м. Кутаїсі (у вартості туру) - місто незвичайної краси в західній Грузії,
розташований на двох берегах річки Ріоні. Свою історичну назву місто отримало від слова «куат»,
що перекладається з древнегрузинского як «кам'янистий» і характеризує розташування міста на
крутий  скелястій  місцевості.  Приїжджаючи  до  Грузії  на  відпочинок  в  Кутаїсі,  ви  не  тільки
потрапляєте в старовинний південне місто, ви потрапляєте в куточок давньої історії цієї гостинної
країни.  Кутаїсі  є  одним  з  найдавніших  міст  світу.  Перші  пам'ятки,  які  підтверджують  його
існування, відносяться до VI століття до нашої ери.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Каньйон Мартвілі і печера Прометея (25€ + вх. квиток). Ми відвідаємо загадковий Каньйон
Мартвілі,  який  перебуває  у  списку  10  пріоритетних  місцевостей  Грузії.  На  човнах  зможемо
заплисти досить глибоко в каньйон і своїми очима побачити дивовижну красу тутешньої природи.
Ви  розглянете  Царську  купальню з  прозорою бірюзовою водою,  яка  ніколи  не  нагрівається.
Корінні жителі називають це місце «царська купальня сім'ї Дадіани». Каньйон Мартвілі цікавий не
тільки чудовими видами, а й знахідками археологів: в каньйоні і його околицях були знайдені
скам'янілі кістки стародавніх тварин, відбитки лап динозаврів і  сліди оселі первісної печерної
людини. Мартвільскій каньйон можна оглянути, взявши на прокат човен, або з дерев'яного моста,
звідки відкривається вид на каньйон зверху.
Печера Прометея - справжнє царство сталактитів й сталагмітів, підсвічених яскравими квітами.
Такої краси ви не зустрінете більше ніде! Ви зможете прогулятися по печері пішки (1,5 км) або
проплисти під її склепіннями на човні.

Ночівля.●

 День 7-й

Сніданок.●

Виселення з готелю. ●

Вільний час в Кутаїсі.●

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Перше враження про Батумі (30€) скласти непросто: надто тісно тут переплелися блиск і
простота, нове й старе, західне та східне. Давайте разом спробуємо розплутати цей клубок і
роздивитись  справжній  Батумі  -  такий,  яким  його  знають  місцеві  жителі.  Ви  пройдете  по
розкішній вулиці Руставелі і  затишному турецькому кварталу, доторкнетеся до повсякденного
життя молодих та поважних батумців, заглянете в старі дворики і відшукаєте найкращі хачапурі
по-аджарський. Залишимо осторонь монотонні факти й дати - ми вирушаємо туди, де живе душа
Батумі!
А  найкраще  роздивитись  морську  столицю  Грузії  вам  допоможе  прогулянка  на



кораблику  уздовж  набережної  Батумі  (10€).

Повернення в Кутаїсі і переїзд в готель на території РФ.●

Ночівля.●

 День 8-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Нічний переїзд територією Росії.●

 День 9-й

Повернення в Україну.●

Прибуття у Харків в першій половині дня (залежить від проходження кордону).●


