
WYJĄTKOWA WYPRAWA TREKKINGOWA DO GRUZJI
TREKKING W RACZY, CZYLI W NAJRZADZIEJ ODWIEDZANYM PRZEZ TURYSTÓW REGIONIE GRUZJI,

 KTÓRY NAZYWANY JEST GRUZIŃSKĄ SZWAJCARIĄ 



Podczas tej wyprawy zboczymy mocno z tu-

rystycznego szlaku i odkryjemy wszystkie ta-

jemnice Raczy. Racza to region malowniczych 

gór i zielonych kanionów. Legenda głosi, że 

pewnego dnia gruziński myśliwy wspiął się na 

jeden z okolicznych szczytów i patrząc w dół 

zobaczył wąski głęboki wąwóz rzeki Rioni. Wi-

dok był tak niesamowity, że porównał go do 

studni („cza” po gruzińsku) i ze zdumieniem 

zawołał: „Co za studnia!” („Ra cza!”), więc to 

miejsce nazwano Raczą. Wszystkie trasy trek-

kingowe w tym programie są proste technicz-

nie i nie wymagają użycia specjalistycznego 

sprzętu, ale mimo to – zapierają dech w pier-

siach! Ale Racza to nie tylko góry …. Gospo-

darka regionu opiera się głównie na uprawie 

winorośli i produkcji wina. Z 600 gatunków 

win gruzińskich aż 300 pochodzi z Raczy 

(m.in.  Khvanchkara, Aleksandreuli, Ojaleshi). 

To oznacza, że w naszym programie nie za-

braknie wizyty w lokalnych winnicach, degu-

stacji najlepszych gatunków wina oraz supr 

z niekończącymi się gruzińskimi toastami! W 

ostatnim dniu naszej wyprawy odwiedzimy 

Chiaturę, filar Katskhi, Gori oraz miasto skal-

ne Uplistsikhe. Ten wyjazd to idealna wypra-

wa dla tych, którzy kochają przyrodę i góry 

oraz chcą poznać Gruzję prawdziwą, oddalo-

ną od szlaków autokarowych wycieczek du-

żych biur podróży. Będzie aktywnie, ale nie 

zabraknie też chwil na relaks i odpoczynek. 

To zdecydowanie najbardziej „chilloutowy” z 

naszych wszystkich programów.

Ta oferta, to coś specjalnego. 

Jest to wyjazd, podczas którego odwiedzimy jeden z najpiękniejszych górskich regionów 

Gruzji. Racza to też najrzadziej odwiedzane przez turystów i jeszcze nietknięte przez turystykę 

masową miejsce w całym kraju. To powoduje, że tutaj góry będziemy mieć „tylko dla siebie”, 

a także to, że wciąż będziemy mogli doświadczyć tutaj legendarnej gruzińskiej gościnności. 



Poczytaj artykuły i obejrzyj filmy z relacjami z 

naszych wypraw. 

Wszystkie materiały dostępne na naszej stronie 
internetowej w zakładce  RELACJE Z WYPRAW: 
TUTAJ.

https://mountainfreaks.ge/relacje-z-wypraw/


Lądowanie w Tbilisi lub w Kutaisi. Odbieramy 

Was z lotniska (lub z innego miejsca w 

mieście, jeśli przylecieliście wcześniej) i 

ruszamy do Raczy, gdzie spędzimy kolejne 

dni. Na miejscu zakwaterowanie w hotelu, 

czas na odpoczynek (do naszej dyspozycji jest 

m.in. kryty basen), kolacja powitalna. Przez 

cały pobyt w Raczy jesteśmy zameldowani w 

najlepszym hotelu w całym regionie – Hotel 

Manino Utsera *****.

plan wyprawy

dzień

01
dzień

02
Śniadanie w hotelu, a zaraz potem wycieczka 

do najpopularniejszej winnicy w regionie, 

czyli Royal Khvanchkara. Zobaczymy 

monument Khvanchkary, będziemy 

degustować cztery najsłynniejsze lokalne 

gatunki wina oraz popularne gruzińskie 

przystawki: sery, oliwki oraz „gruzińskiego 

snikersa” - czurczchelę. Poznamy również 

proces produkcji wina i odpowiedź na 

pytanie dlaczego to właśnie Khvanchkara 

jest najsłynniejszym gruzińskim winem. 

W trakcie dnia odwiedzimy wszystkie 

najpopularniejsze atrakcje regionu – 

Wodospad Miłości, wodospad Shareula, 

katedrę Nikorcminda, monastyr Barakoni, 

filary Sairme i sekretny basen w Lailashi. 

Odwiedzimy też lokalny bazar i lokalną 

piekarnię, gdzie nauczymy się robić słynny 

gruziński chleb. Wieczorem kolacja w małej 

domowej winnicy, podana przez gruzińską 

gospodynię, w trakcie której będziemy 

degustować wina i czaczę zrobione przez 

naszych gospodarzy oraz odwiedzimy 

marani, czyli najważniejsze miejsce w domu 

każdego Gruzina. Nocleg w hotelu.



Śniadanie, a następnie przejazd do „wioski na 

końcu świata”, czyli Ghebi. Tam kilkugodzinny 

trekking wśród okolicznych gór oraz 

odwiedziny u Gosi, Polki, która tam mieszka 

i prowadzi swoje gospodarstwo. Planowana 

Śniadanie, a następnie przejazd do resortu 

uzdrowiskowego Shovi i całodzienny trekking 

w kierunku lodowca Buba. Planowana trasa 

trekkingu tego dnia to: ok. 8 godzin, 16 km, 

różnica wzniesień: 1000 m. Wieczorem – 

trasa trekkingu tego dnia to: ok. 8 godzin, 16 

km, różnica wzniesień - 800 m. Wieczorem – 

supra u Gosi i powrót na nocleg do naszego 

hotelu.

kolacja w kolejnej lokalnej winnicy, czyli pyszne 

domowe jedzenie, naturalne wino i długie 

toasty. Nocleg w hotelu.
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04
Śniadanie, a następnie przejazd do wioski 

Chiora i całodzienny trekking w Dolinie 

Notsara i okolicach szczytu Chiora (2387 m). 

Planowana trasa trekkingu tego dnia to: ok. 

8 godzin, 18 km, różnica wzniesień: 1000 m. 

Wieczorem – jeszcze jedna wspaniała kolacja 

u lokalnych gospodarzy. Nocleg w hotelu.

Wczesne śniadanie, a następnie przejazd 

do wioski Glola i najtrudniejszy (ale też 

najpiękniejszy!) trekking podczas tej 

wyprawy, czyli trekking do jeziora Udziro. 

Jezioro Udziro to małe jezioro alpejskie 

położone na wysokości 2800 m, którego 

nazwę Gruzini tłumaczą jako „Jezioro bez 

dna”, a swoim kształtem przypomina ono 

serce. Planowana trasa trekkingu tego dnia 

to: ok. 12 godzin, 18 km, różnica wzniesień: 

1800 m. Wieczorem – odpoczynek i kolacja 

w hotelu. Nocleg w hotelu.



Uwaga! Tym, którzy chcą pozwiedzać Tbilisi/Kutaisi i jego okolice, polecamy przylecień 
wcześniej lub zostać dłużej po zakończeniu naszej wyprawy. Pomożemy Wam w 
organizacji dodatkowego pobytu oraz w zaplanowaniu zwiedzania, jeśli będziecie tego 
potrzebować.

Późne śniadanie (aby każdy mógł odpocząć 

po długim trekkingu w dniu poprzednim), 

a następnie wycieczka po okolicy 

samochodami terenowymi (wodospady, 

jaskinia ze śladami amonitów sprzed 30 

mln lat, punkty widokowe na szczyty 

Śniadanie. Następnie wyjazd do Tbilisi. 

Ale zanim tam dojedziemy, to odwiedzimy 

Chiaturę – pokomunistyczny ośrodek 

przemysłowy, który kiedyś słynął z 

wydobycia rud manganu, a teraz słynie 

ze starych kolejek linowych, którymi 

się przejedziemy. To nieoczywiste, ale 

bardzo ciekawe miejsce na turystycznej 

mapie Gruzji. Następnie zobaczymy filar 

Katskhi - 40-metrowy wapienny monolit, 

na szczycie którego znajduje się mała 

cerkiew, w której mieszka mnich. Potem 

przejedziemy do Gori, aby odwiedzić 

Muzeum Stalina (kontrowersyjne, ale 

jednak ciekawe!), Twierdzę Gori, oraz 

Pomnik Gruzińskich Wojowników. Na sam 

koniec zobaczymy zachód słońca podczas 

Raczy). Wieczorem – supra pożegnalna (czyli 

jeszcze więcej pysznego jedzenia, wina, 

toastów!) z muzyką na żywo w wykonaniu 

lokalnego zespołu. Nocleg w hotelu.

zwiedzania miasta skalnego Uplisciche z V 

wieku p.n.e. W Tbilisi będziemy wieczorem. 

Zjemy kolację w jednej z najlepszych 

restauracji w mieście oraz zobaczymy 

pokaz narodowych tańców gruzińskich. Po 

kolacji (ok. 22:30, w zależności jak dobrze 

będzie się bawiła grupa i o której będziecie 

chcieli zakończyć ostatnią wspólną kolację) 

oficjalnie kończy się program naszej 

wyprawy. Zorganizujemy Wam transport 

bezpośrednio na lotnisko w Tbilisi lub do 

wybranych hoteli w Tbilisi. Uwaga!: możemy 

Was również odwieźć na lotnisko w Kutaisi 

(lub do Kutaisi). Do Kutaisi możecie jechać z 

Tbilisi, albo już z Uplisciche, co oznacza, że 

ominie Was kolacja, ale za to będziecie mieć 

krótszą drogę do Kutaisi.

dzień

07
dzień

08



ZDOBYTE PRZEZ NAS NAGRODY, 
KTÓRE POTWIERDZAJĄ, ŻE

 JESTEŚMY NAJLEPSZĄ AGENCJĄ 
TURYSTYKI AKTYWNEJ W GRUZJI 
I NAJLEPSZYM ORGANIZATOREM 

TREKKINGÓW NA KAUKAZIE



NASI KLIENCI TEŻ WIEDZĄ, ŻE JESTEŚMY THE BEST!
Sprawdźcie opinie naszych gości i to jak oceniają nasze wyprawy!



Przez cały pobyt w Raczy jesteśmy zameldowani  

w najlepszym hotelu w całym regionie – Hotel  

Manino Utsera *****.



190 EURO
płatna przy zapisie.

400 EURO
płatna na miesiąc 

przed wyprawą. 

400 EURO
płatna na trzy miesiące  

przed wyprawą. 

CENA ZA WYPRAWĘ ZA OSOBĘ:

990,00 EURO

zasady płatności:

01
rata

03
rata

02
rata



CENA
ZAWIERA

 X opiekę polskiego lidera oraz 
gruzińskiego przewodnika, który zna 
język Polski, w trakcie całej wyprawy, 

 X wszystkie wymienione przejazdy 

komfortowymi busikami i samochodami 

terenowymi, łącznie z codziennymi 

transferami w miejsca rozpoczęcia 

trekkingów i z powrotem do hotelu, 

 X pomoc w przygotowaniu do wyprawy: 

konsultacje poprzez e-mail, telefon i 

nasz profil na facebooku dotyczące 

przygotowania fizycznego, zakupu 

sprzętu, organizacji przelotów do Gruzji 

(w tym również pomoc w zakupie 

biletów lotniczych) i wszystkiego 

innego, co związane z wyprawą, 

 X dostęp do zamkniętej grupy na facebooku 

dla uczestników wyprawy, gdzie nie tylko 

możemy poznać się już przed wyprawą, 

ale też będziemy rozmawiać, motywować 

się, wymieniać się radami dotyczącymi 

przygotowania do wyprawy itp., 

 X odprawa online na 3 tygodnie przed 

wyprawą (za pośrednictwem ZOOM-a), 

która pomoże Wam jeszcze lepiej 

przygotować się do wyjazdu, 

 X 7 x nocleg w Hotel Manino Utsera ***** - 

pokoje dwu lub trzyosobowe z łazienkami,

 X wszystkie wymienione w 

programie śniadania oraz bogate 

kolacje z degustacjami wina i 

innych lokalnych alkoholi, 

 X supra z muzyką na żywo,

 X pożegnalna kolacja w restauracji w 

Tbilisi wraz z pokazem narodowych 

tańców gruzińskich,

 X bilety wstępów do wszystkich 

odwiedzanych miejsc i muzeów,

 X wstęp oraz degustację wina w 

winnicy Royal Khvanchkara,

 X ubezpieczenie górskie na czas 

wyprawy, które zawiera akcję 

ratunkową i poszukiwawczą z udziałem 

helikoptera u polskiego ubezpieczyciela 

(PZU, Generali lub WARTA), 

 X niespodzianki na trasie oraz 

dodatkowe degustacje (lokalne 

smakołyki, sery, chleb, koniak itp.),

 X zestaw souvenirów na pamiątkę wyprawy.



CENA
nie ZAWIERA

! NIGDY NIE UKRYWAMY „DODATKOWYCH KOSZTÓW”, 
KTÓRE POTEM OBOWIĄZKOWO UCZESTNICY WYPRAWY I TAK 
MUSZĄ PONIEŚĆ NA MIEJSCU. CENA NASZEJ WYPRAWY JEST 
ZAWSZE TRANSPARENTNA I ZAWIERA WSZYSTKO OPRÓCZ: 

 X wypożyczenie sprzętu, który jest potrzebny w 

trakcie trekkingu (np. kijki) – wg cennika naszej 

wypożyczalni, sprawdź ceny: TUTAJ,

 X bilety lotnicze do Gruzji (pomagamy w ich zakupie),

 X wydatków własnych: np. pamiątek, wody 

i przekąsek na czas trekkingów,

 X dodatkowych usług, transferów itp. związanych z tym, 

że uczestnik wyprawy chce zmienić plan wyprawy 

lub odłączyć się od grupy i zrealizować indywidualnie 

jakąś dodatkową aktywność w trakcie wyprawy,

 X ubezpieczenia od rezygnacji z podróży i ubezpieczenia 

biletów lotniczych (pomagamy w jego załatwieniu).

https://mountainfreaks.ge/wypozyczalnia-sprzetu/


 X Jako jedyna agencja górska w Gruzji prowadzimy 
wyprawy wg standardów europejskich, czyli 
z największym naciskiem na bezpieczeństwo 
i komfort uczestników.  My zajmiemy się 

zapewnieniem Wam bezpieczeństwa i organizacją 

wszystkiego od A do Z podczas wyprawy, tak, 

abyście Wy mogli cieszyć się górami i przeżywać 

przygodę życia. Dla naszych gości wybieramy 

noclegi w najlepszych hotelach i pensjonatach, 

na kolacje i supry zabieramy Was do gospodarzy, 

którzy serwują najpyszniejsze jedzenie i tylko 

naturalne wino, wszystkie wyprawy otwarte są 

prowadzone przez właścicieli naszej agencji, aby w 

ich trakcie wszystko było dopięte na ostatni guzik.   

 X Jesteśmy profesjonalną agencja górską oraz legalnie 

działającym przedsiębiorstwem zarejestrowanym w 

Rejestrze Przedsiębiorców w Gruzji pod numerem: 

441485028. Posiadamy wszystkie wymagane 

uprawnienia do prowadzenia działalności 

turystycznej oraz certyfikaty dopuszczające do 

przewodnictwa w górach, wystawiamy faktury 

za wykonane usługi, ubezpieczamy członków 

naszych wypraw. Mocno wspieramy lokalną 
społeczność i prowadzimy szereg działań, 
które wspierają m.in. rozwój lokalnych 
służb ratunkowych i szkolenie młodych 
przewodników. Wszyscy nasi pracownicy i 

współpracownicy pracują legalnie i otrzymują 
bardzo dobre wynagrodzenie na swoją pracę.

 X Nasi przewodnicy to najlepsi przewodnicy w 
kraju. To przede wszystkim pasjonaci, którzy również 

swój wolny czas spędzają w górach. Wśród naszego 

zespołu mamy wielokrotnego mistrza wspinaczki 

sportowej w Gruzji, zdobywców himalajskich szczytów, 

a także laureatów międzynarodowych konkursów 

na najlepszych przewodników i ratowników. Od lat 

współpracujemy na wyłączność ze stałym gronem 

przewodników, których niezawodności jesteśmy 

pewni. Wszyscy posiadają certyfikaty ukończonych 

kursów wysokogórskich, pierwszej pomocy, a także 

międzynarodowych szkoleń. Mówią po angielsku i 

rosyjsku, a niektórzy dodatkowo po polsku, niemiecku 

czy hiszpańsku! Większość z nich to zawodowi 

ratownicy, pracujący zimą w kurortach narciarskich. 

Wszyscy oni rozumieją, że najważniejsze jest Wasze 

bezpieczeństwo podczas wyprawy, ale dbają również 

Dlaczego z nami?
Co nas wyróżnia?

o to, aby wyprawa z nami była czasem pełnym 

pozytywnej energii i niezapomnianych wrażeń.

 X Wybierając naszą agencję, macie gwarancję naszego 

profesjonalizmu, doświadczenia i odpowiedzialności 

oraz tego, że wszystko zorganizujemy na najwyższym 

poziomie, ponieważ chcemy, aby wyprawa z nami 

była dla Was podróżą życia. Nie chcemy, żebyście 

tylko przeszli daną trasę. Chcemy, żebyście poczuli 

prawdziwy klimat wyprawy górskiej i zachwycili się 

Gruzją. Nie będziecie klientami, będziecie naszymi 
gośćmi. Bo my w gruzińskich górach jesteśmy u 
siebie. To tutaj mieszkamy, stąd pochodzą nasi 
przewodnicy, tutaj znajduje się nasze biuro.

 

 X My naprawdę kochamy, to co robimy, więc od 

momentu zapisania się na listę uczestników naszych 

wypraw, otoczymy Was opieką i wsparciem. Będziemy 

odpowiadać na Wasze pytania, będziemy rozwiewać 

wątpliwości, będziemy doradzać, będziemy Was 

motywować. Nie ma dla nas głupich pytań na etapie 

przygotowań do wyprawy i nie denerwujemy się, kiedy 

słyszymy kolejny raz to samo pytanie. Wiemy, że dla Was 

to będzie pierwsza taka wyprawa, więc dzielimy się z 

Wami naszym doświadczeniem i podpowiadamy Wam 

na każdym jej etapie. Każdego uczestnika naszych 
wypraw traktujemy indywidualnie, każdemu 
poświęcamy czas i uwagę, każdy jest dla nas ważny.



Terminy
grup otwartych w 2023 roku:

01.10.2023 – 08.10.2023 Jeżeli nie pasuje Wam żaden z 
naszych terminów otwartych, 
to pamiętajcie, że organizujemy 
również indywidualne wyprawy w 
wybranych przez Was terminach, 
których ofertę znajdziecie: TUTAJ.

https://mountainfreaks.ge/trekkingi-w-gruzji/


ZAPISY, DODATKOWE PYTANIA, KONTAKT: 

Whatsapp: +995 593583596

e-mail: info@mountainfreaks.ge • facebook: Mountain Freaks - Mountain Travel & Adventure Agency

 

mailto:info%40mountainfreaks.ge?subject=
https://www.facebook.com/mountainfreaksgeorgia/

