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➢ emocjonujący 5-dniowy rajd konny w Parku Narodowym Waszlowani 

➢ wspaniałe krajobrazy gruzińskich stepów i formacji skalnych  

➢ uczta przy ognisku z pasterzami 

➢ zwiedzanie winnic i degustacje wyśmienitych gruzińskich win 

➢ spacer po stolicy Gruzji - Tbilisi 

➢ uroczysta supra (biesiada) z pokazem tańców ludowych 

 
 
 

 
 

Gruzja to kraj z historią sięgającą kilku tysięcy lat, położony na geograficznej i kulturowej 

granicy między Europą i Azją. Przepiękne górskie krajobrazy, przywiązanie do tradycji, 

nadzwyczajna gościnność mieszkańców, wspaniała i długa historia winiarstwa,  

to tylko niektóre powody, dla jakich warto odwiedzić ten kraj. 

 

Nasza wyprawa konna skupi się na Wyżynie Szirackiej i Parku Narodowym Waszlowani.  

Kiedy tuszeckie góry pokryte są grubą warstwą śniegu, to właśnie na tutejsze stepy 

sprowadzają swoje stada owiec, krów i koni tuszeccy pasterze. Unikatowy krajobraz tego 

miejsca tworzą koryta okresowych rzek, fantazyjne ostańce skalne i wysokie skały, które dzięki 

rzadkim, lecz obfitym deszczom dodają temu miejscu monumentalizmu. 

 

Dosiadamy naszych sprawdzonych koni tuszeckich, które są niezwykle wytrzymałe, silne  

i mądre oraz doskonale radzą sobie w górskim terenie, a także chętnie galopują na łąkach. 

Każdy jeździec otrzymuje konia możliwie dopasowanego do swoich umiejętności, warunków 

fizycznych i preferencji. Każdego dnia spędzamy w siodle od 5 do 7 godzin z przerwami,  

w tym dłuższą przerwą na lunch. Używamy miejscowych siodeł turystycznych, 

przystosowanych do długodystansowych rajdów. 

 

Towarzyszą nam sprawdzeni i doświadczeni lokalni przewodnicy dobrze znający teren. 

Opiekują się oni końmi, zajmują siodłaniem i rozsiodływaniem (pomoc uczestników mile 

widziana). Jedziemy „na lekko”, a nasze większe bagaże przewożone są samochodem  

na kolejne miejsca noclegowe. 

 

Rajd urozmaicony jest terenowo i wymaga umiejętności swobodnej jazdy w trzech 

podstawowych chodach. Trasa biegnie korytami okresowych rzek, pofalowanymi łąkami, 

płaskim stepem, pagórkami wśród fantazyjnych skał, ale też szutrowymi drogami. Daje 

możliwość dobrego poznania konia, jak również sprawdzenia swoich umiejętności jeździeckich. 

Na otwartych przestrzeniach i niekamienistych drogach będzie sporo okazji do galopów.
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1 dzień: Wylot do Gruzji 

Spotkanie na Lotnisku Chopina w Warszawie i wylot do Gruzji. 

 

2 dzień: Przejazd na stepy 

Przylot do Tbilisi we wczesnych godzinach porannych. Zakwaterowanie w pensjonacie i krótki 

odpoczynek po podróży. Po późnym śniadaniu wyjazd do Dedoplis Tskaro, rejestracja przy 

wjeździe do Parku Narodowego Waszlowani i na posterunku granicznym. Wizyta na bazarze  

i dalszy przejazd na step, do niewielkiego pensjonatu przy farmie pasterskiej. Po południu 

odprawa, podczas której omawiamy dokładnie trasę i plan rajdu oraz kwestie bezpieczeństwa, 

a następnie krótki „zapoznawczy” wyjazd w teren na koniach po centrum Wyżyny Szirackiej. 

Wieczorem powrót na farmę na powitalną ucztę. Nocleg w pensjonacie przy farmie. 

 

3 dzień: Przez Park Narodowy Waszlowani – Czarna Góra  

Po śniadaniu siodłanie koni i wyjazd w trasę na cały dzień, z przerwą na popas. Nasz pierwszy 

cel to Czarna Góra, skąd udajemy się w dolinę rzeki Mlaszeckali i podążamy nią do 

obozowiska w okolicy posterunku granicznego. Nocleg w namiotach. 

  

4 dzień: Spektakularne kaniony 

Po śniadaniu pakowanie obozowiska i siodłanie koni. Następnie przejazd do wąwozu Usachelo 

ze spektakularnym widokiem na formacje skalne płaskowyżu Tachiskali. Przy brzegu rzeki 

Alazani (Midzniskure) odpoczynek i lunch. Powrót wąwozem na płaskowyż Bugha, galopy  

po łąkach i wjazd do wąwozu na skraju Parku Narodowego Waszlowani. Obozowisko przy 

tymczasowej rzece. Nocleg w namiotach. 

 

5 dzień: Rozległy step 

Po śniadaniu pakowanie obozowiska, siodłanie koni i przejazd stepem wzdłuż zachodniej 

ściany parku. Przerwa u pasterzy, by napoić konie, a następnie galopy do Niedźwiedziego 

Wąwozu. Nocleg w namiotach. 

 

6 dzień: Ponad kanionami 

Po śniadaniu pakowanie obozowiska, siodłanie koni i przejazd Niedźwiedzim Wąwozem  

na płaskowyż i punkt widokowy, z którego roztacza się panorama na zachodnią część Parku 

Narodowego Waszlowani. Następnie przejazd do doliny Czigoelta, do obozowiska w okolicy 

posterunku granicznego. Nocleg w namiotach. 

 

7 dzień: Rozległe łąki 

Po śniadaniu pakowanie obozowiska, siodłanie koni i przejazd doliną rzeki przez centrum 

Płaskowyżu Szirackiego, ostatnie galopy na stepie. Wieczorem odpoczynek z kolacją  

u pasterzy. Nocleg w namiotach. 
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8 dzień: Powrót do cywilizacji 

Po śniadaniu wyjazd w stronę Tbilisi. Po drodze zwiedzanie winnicy wraz z degustacją.  

Po dotarciu do stolicy spacer po starej części Tbilisi, wjazd kolejką na twierdzę Narikala, 

zwiedzanie „katedry” Sioni, będącej niegdyś najważniejszą cerkwią stolicy, a dziś idealnym 

miejscem, by poznać historię Tbilisi. Czas na odpoczynek i zakupy pamiątek. Wieczorem 

pożegnalna supra (uczta) z pokazem gruzińskich tańców ludowych. Nocleg w pensjonacie. 

 

9 dzień: Powrót do Warszawy 

W nocy lub wcześnie rano wyjazd na lotnisko i wylot z Gruzji. Tego samego dnia przylot  

do Warszawy. 
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• Uczestnik zobowiązany jest posiadać przez cały rajd przy sobie dowód osobisty  

lub paszport (ze względu na poruszanie się również w strefie przygranicznej). 

• Uczestnik powinien zapoznać się z informacjami o obowiązujących przepisach 

paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych w tym 

zalecanych szczepieniach ochronnych dostępnymi na 

stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja. 

• Uczestnik powinien posiadać doświadczenie w jeździe konnej w terenie (mieć za sobą 

kilkugodzinne wyjazdy w teren) oraz umiejętność jazdy stępem, kłusem i galopem. 

• Wyprawa nie jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.  

• Wyprawa jest dostępna dla osób z przynajmniej podstawową znajomością języka 

angielskiego. 

  

 

• duży plecak lub torba podróżna (60-80 l) (jako bagaż główny)  

• mały plecak (30-40 l) (jako bagaż podręczny do samolotu, wykorzystywany podczas 
zwiedzania)  

• ciepły śpiwór (optimum ok. –5 stopni C) 

• mata piankowa do spania lub mata samopompująca, opcjonalnie poduszka 

• obowiązkowo kask jeździecki, buty i spodnie jeździeckie, płaszcz przeciwdeszczowy 

• małe sakwy jeździeckie 

• sztylpy, rękawiczki jeździeckie, opcjonalnie kamizelka ochronna do jazdy konnej 

• kurtka trekkingowa z membraną przeciwdeszczową 

• kurtka przeciwwiatrowa z kapturem (np. softshell) 

• ciepły polar (300) lub sweter puchowy (np. Primaloft) 

• długie spodnie trekkingowe, bielizna trekkingowa (koszulki i skarpety) 

• lekki polar (100 lub 200), bluza lub koszula, lekkie długie spodnie 

• krótkie spodenki, koszulki z krótkim rękawem 

• bielizna, ciepłe skarpety, strój kąpielowy, ręcznik szybkoschnący (2 sztuki) 

• ciepła czapka i rękawiczki, nakrycie głowy od słońca (kapelusz lub chustka) 

• sandały lub klapki, lekkie buty trekkingowe poniżej kostki 

• menażka, kubek, sztućce, nóż turystyczny, bidon, opcjonalnie termos 

• latarka (najlepiej czołówka), zapasowe baterie 

• telefon komórkowy, ładowarka, powerbank, aparat fotograficzny 

• przybory higieniczne, chusteczki nawilżane, opcjonalnie suchy szampon 

• okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem (min. SPF 30), środek na komary i kleszcze, 
pomadka do ust 

• notatnik, długopis, igła i nitka 

• paszport i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) + ksero paszportu (strony ze zdjęciem 
i z danymi), podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, leki 
przeciwbólowe i na dolegliwości żołądkowe, środek do odkażania ran, gaziki jałowe, 
plastry, bandaż elastyczny), koc ratunkowy (folia NRC), elektrolity (np. Isostar, Litorsal)  

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja
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Kraj: Gruzja 

Termin: 14 – 22 marca 2020 

Czas trwania: 9 dni 

Liczba uczestników: od 5 do 11 osób (minimalna liczba uczestników 5 osób) 

 

Cena wyprawy: 3500 PLN 

Zaliczka: 1000 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 
Należność główna: 2500 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia Wyprawy) 

Obejmuje: 

− przelot na trasie Warszawa – Tbilisi – Warszawa, w samolocie rejsowym w klasie 
ekonomicznej (1 sztuka bagażu głównego + bagaż podręczny) 

− organizację Wyprawy i opiekę polskiego Przewodnika 

− udostępnienie ekwipunku osobistego (2-osobowe namioty, worki transportowe, sakwy 
jeździeckie) 

− udostępnienie sprzętu zespołowego (sprzęt biwakowy) 

− pakiet wyprawowy (koszulka, chusta) 

− ubezpieczenie KL i NNW 

− składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN 
 

Koszty dodatkowe: 550 EUR 

Obejmują: 

− przejazdy lokalne wynajętym samochodem 

− wynajęcie koni wraz z rzędem jeździeckim  

− wynajęcie lokalnych przewodników i samochodu do przewozu bagaży 

− wyżywienie od 2 do 8 dnia (śniadania, lunche i obiadokolacje w oparciu o lokalną 
gastronomię i posiłki przygotowywane wspólnie w warunkach turystycznych) 

− 7 noclegów w pensjonatach (pokoje 2-4 osobowe) i namiotach (2-osobowe) zgodnie  
z Planem wyprawy 

− bilety wstępu do parków narodowych i zwiedzanych obiektów 

Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Magdalena Konik 

Podróżniczka i fotograf. Studiowała zarządzanie i marketing w turystyce  

na WSH we Wrocławiu. Od kilkunastu lat zawodowo związana z turystyką, 

miłośniczka jeździectwa i pasjonatka fotografii. Podróżuje, by zrozumieć, 

doświadczyć i uczyć się od innych ludzi. Fascynują ją ginące tradycje i ludzie  

z pasjami. Chcąc porównać obraz medialny z rzeczywistością kilka lat temu 

wyjechała do Gruzji... i przepadła. Realizując projekt fotograficzny zamieszkała 

we wschodnim Kaukazie by żyjąc z jego mieszkańcami oraz współpracując  

z Tuszeckim Parkiem Narodowym uwieczniać tradycje i życie w górach przed 

nadejściem masowej turystyki. Zdobyła wyróżnienie w kategorii „Podróż” na 

festiwalu KOLOSY za rok 2017 za dokumentowanie pasterskiego życia w 

Tuszetii. Jej publikacje pojawiały się w magazynie Kontynenty, Podróżach,  

Nowej Europie Wschodniej, Świecie Koni, Digital Camera Polska, Georgian 

Journal, IWPR Georgia. 

Kontakt: tel. +48 739 000 747 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 
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