Gruzja-Azerbejdżan (Polonia) 
Sakartwelo-ZiemiaKartlów
 ,jakGruzininazywająswójkraj,toziemiagdzieprzeplatasięwielelegend.Tu,na
ziemiedawniejKolchidy,mieliprzypłynąćArgonauciwposzukiwaniuZłotegoRuna.Tutaj,jakgłosząlegendy,
przykutodoskałyPrometeusza.LegendaopowiadajakBógpodarowałteziemieGruzinom.Zlegendązwiązanejest
powstaniestolicykrajuTbilisi.

PejzażeGruzji,toczasemzmieszanieczterechpórroku.NaszczytachWielkiegoKaukazuskrzysięśnieg,jesienne
mgłyś cielasięwprzedgórzach,wdolinachrzekwiosennekwiaty,kwitnącedrzewaowocowe iupalnelatowśród
wiecznozielonychpalmnabrzeguMorzaCzarnego.  
NaZakaukaziu,jeszczekilkatysięc ylatprzednasząerą,narodziłosięwino.Gruzjajestunikalnym wś wieciekrajem,
jeślichodziokulturęwina,gdziewinopełnirolęsuperkultową.BezwinanieodbywasięwGruzjiżadnabiesiada,a
dodatkowąatrakcjąjestgruzińskakuchnia.Sakartwelotorównieżkrajludzimuzykalnych.Nadługopozostająw
pamięc igruzińskiepieśniigłosygruzińskiegochóru. 


Dzień1
 . 
Wylotz...PrzylotdoTbilisi.Transferdohotelu. 
HotelTiflisPalace-4*. 
http://tiflispalace.ge/english/photo-gallery 
https://www.youtube.com/watch?v=UgMGA1wtjyg 
https://www.youtube.com/watch?v=6-Uz0g1P4VY 


Dzień2
 . T bilisi. 
Śniadanie. 
ZwiedzanieTbilisi. 
Stolicainajwięk szemiastoGruzjiwywodziswojąnazwęodsł o
 waTbili–ciepły ,cojestzwiązanezistnieniemtutaj
wieluciepły chźródeł.Miastomalowniczorozciągasięwąskimpasemnadł u
 gościprawie30kilometrów,wdolinie
rzekiKuryinazboczachotaczającychjągó
 r.WVw.Tbilisistało
 sięstolicąIberii,królestwawewschodniejGruzji. 
Szczególnierozkwitło
 wswoim"Zło
 tymStuleciu"-XII/XIIIw.,kiedystało
 sięstolicązjednoczonegopaństwa
gruzińskiego.WswejhistoriiTbilisibyło
 wielokrotniezdobywaneiprzezdł u
 gieokresyczasuznajdowało
 siępod
obcympanowaniem,coznalazło
 odbiciewarchitekturzemiasta,gdzieprzeplatająsięró
 ż nestyle.Miastourokliwie
wyglądanocą.  
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=w9drqB61v6E 
https://www.youtube.com/watch?v=nFYVYKxzg6U  
https://www.youtube.com/watch?v=F6UjhwPEdD4 
SobórKatedralnyCmindaSameba(Św.Trójcy). 
Ogromna(najwięk szaobecniewGruzji),widocznazdalekaświątynia,którazostała otwarta w2002r.Znajdujesię

tuobecniesiedzibakatolikosa–gł owyKościoła Gruzińskiego. 
https://www.youtube.com/watch?v=n2mOpWRm_7Y 
PieszawycieczkapocentrumTbilisi. 
ProspektRustaweli,reprezentacyjnaulicamiasta. 
UlicaBarataszwili,naktórejznajdująsięstaredomy,zpięk nymitradycyjnymibalkonami. 
WieżaTeatruMarionetekRezoGabriadze. 
RezoGabriadzetoszerokoznanygruzińskiartysta,pisarz,reżyserfilmowyiteatralny.Todzięk ijegoscenariuszom
powstały takiekultowefilmyjak„Mimino”i„Негорюй!”(Nieprzeżywaj).Niezwykła jestwieżastojącaprzed
budynkiemteatru,którazawszeprzyciągauwagęturystów
 . https://www.youtube.com/watch?v=Fv41Y_cDnxs 
https://www.youtube.com/watch?v=DxWbnb9y_Fc 
BazylikaAnczischati. 
NajstarszaświątyniawTbilisi,datowananapoczątekVIwieku.
https://www.youtube.com/watch?v=OYyP13wwkbw 
Sobór katedralnySioni 
Jednazgł ównychś wiątyńKościoła Gruzińskiego,nazwanawcześćGó
 r ySyjon.Do2004r.znajdowała siętu
siedzibakatolikosa-gł o
 wyKościoła Gruzińskiego. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=S09IjDRJNUk 
UlicaChardin(Szardeni) 
Odrestaurowanestaredomyulicytworząpopularnydeptakmieszkańców
 Tbilisi,gdzieznajdujesięwielekawiarnii
restauracji. 
https://www.youtube.com/watch?v=uSdiqQ0aoOE  
PlacWachtangaGorgasali/Moedani/Meydan. 
NajstarszyplacwTbilisi.JegohistorycznanazwatoMeydan(Majdan)iTatarskiMeydan.Tuznajdowałasię
najstarszaprzeprawaprzezrzekęMtkwari(Kura).ObecnieplacnosiimięWachtangGorgasali,którenadanojemuw
1958r.,alemieszkańcyTbilisiznacznieczęściejużywająstarejnazwy.Byłotonajbardziejznaneiuczęszczane
miejscewstarymTbilisi.ZplacuotwierasięwidoknanadbrzeżerzekiMtkwari. 
Abanotubani. 
najstarszaczęśćmiastaikwartałwktórymznajdująsięłaźnie.ZbudowanojegłówniewXVII–XXw. nagorących
siarkowychź ródłach.WedługlegendytumiałonarodzićsięTbilisi.NajpiękniejsząłaźniąjestCzreliAbano(Pstra
Łaźnia),zwanarównieżOrbelianowskąŁaźnią,którejarchitekturaprzypominabudowleSamarkandyiBucharyw
AzjiŚ
 rodkowej. 
https://www.youtube.com/watch?v=X4TL2K2vJWU 
Powitalnakolacjazalkoholem,muzykąiwystępemartystycznym 
https://www.youtube.com/watch?v=shNGZrDwrS0 
NoclegwTbilisi.HotelTiflisPalace-4*.  
h
 ttp://tiflispalace.ge/english/photo-gallery 
https://www.youtube.com/watch?v=UgMGA1wtjyg 
https://www.youtube.com/watch?v=6-Uz0g1P4VY 


Dzień3
 .T bilisi– S tepancminda– T bilisi. 
Śniadanie. 
PrzejazdpoWojennejDrodzeGruzińskiejzTbilisidoStepancminda(Kazbegi).  
Tengł ó
 wnyszlakprzechodzącyprzezgrzbietWielkiegoKaukazu,prowadzącyzTbilisidoWł a dykawkazuw
Półn
 ocnejOsetiibyłjużznanywstarożytności.DrogęzbudowaływXIXw.wł a dzecarskie,copozwalało
 naszybkie
przerzucanieoddziałó
 wwojskowychwczasietrwaniapowstaniagóralinaPółn
 ocnymKaukazie.Drogawwiększości
prowadziprzezterenygórskie,gdziemożnapodziwiaćbardzomalowniczekrajobrazy.Podróżtymszlakiem
opisywaliPuszkiniLermontow. 
https://www.youtube.com/watch?v=mb_Ww-h6CIg 
TwierdzaAnanuri 
StojącanadrzekąAragwiXVIw.twierdzabyła ważnąstrategicznąpozycjąnatymszlaku.Nadtymodcinkurzeki
utworzonosztucznyzbiornikwodny(JezioroŻ
 inwalskie)cosprawia,ż eAnanurijestbardzomalowniczopoło
 żone.
https://www.youtube.com/watch?v=JeRwLs-xYTA

PrzełęczKrzyżowa(gruz.DżwrisUgheltechili,ros.К
 рестовыйперевал) 
Najwyższypunktszlaku-2379m.,skądroztaczająsięefektownewidoki.Stojącynaprzełęczykrzyżopisywali
przejeżdżającytę d
 yPuszkiniLermontow.
 
https://www.youtube.com/watch?v=kalJIudO2X0 
Stepancminda(Kazbegi) 
Mała ,pięk niepołożonamiejscowość,ostatniaprzedgranicązRosją.NadStepancmindamajestatyczniewznosisię
Kazbek(5033m.),najwyższagórategoregionu,zktórązwiązanejestwielelegend.
https://www.youtube.com/watch?v=mNGN0kTTOqE 
CerkiewCmindaSamebawGergeti. 
Koło
 wioskiGergetinawysokości2170m.znajdujesięprzepięk niepoło
 żonacerkiewCmindaSameba(Św.Trójcy),
którajestwidocznazGruzińskiejDrogiWojennejizStepancminda.Bardzofotogenicznywidokcerkwinatle
szczytówWielkiegoKaukazujestczęs toeksponowanywfolderachialbumachoGruzji.Wjazdsamochodami
terenowyminagórędocerkwi.  
https://www.youtube.com/watch?v=VSnI7trOzO8 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_byLYK1nOs 
PowrótdoTbilisi. 
Kolacjaz regionalnąkuchnią. 
NoclegwTbilisi.HotelTiflisPalace-4*.
http://tiflispalace.ge/english/photo-gallery 
https://www.youtube.com/watch?v=UgMGA1wtjyg 
https://www.youtube.com/watch?v=6-Uz0g1P4VY 








Dzień4
 . T bilisi– M
 ccheta– G
 urdżaani. 
Śniadanie. 
ZwiedzanieMcchety. 
TojednoznajstarszychmiastGruzjijestpięk niepoło
 żoneuzlewurzekAragwiiKury.Mcchetajestwpisananalistę
światowegodziedzictwaUNESCO.Przezkilkawieków
 Mcchetabyła stolicąIberii,państwaistniejącegowczasach
antycznychiwczesnymś redniowieczuwewschodniejGruzji.Miastoodegrało
 wielkąrolęwhistoriichrześcijaństwa
wGruzji. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0GKGzWtL6Y 
Sobór KatedralnySwetiCchoweli. 
WielkisobórkatedralnyzXI.któryprzezstuleciabyłsiedzibągruzińskichkatolikosów
 .Jedenzduchowychsymboli
Gruzji. 
https://www.youtube.com/watch?v=6Dr-cUmhjQM 
https://www.youtube.com/watch?v=78fewr2mXfE 
https://www.youtube.com/watch?v=Nrm6fe4rsL4



MonastyrSamtavro. 
Drugawielkaś wiątyniaMcchety.JegoobecnywyglądnadanowXIw. 
https://www.youtube.com/watch?v=BbLy0VvnNuY 
MonastyrDżwari(Św.Krzyża) 
MonastyrleżyniedalekoodMcchety,naszczyciegó
 r yuzlewurzekAragwiiKury.Głów
 naświątyniamonastyru
byłazbudowananaprzełomieV-VIw.,jejfasadęzdobiąbogatepłaskorzeźby.Zmonastyrurozpościerasiębardzo
pięknywidok. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=tFyeg-m_KPU 
PrzejazddoKachetii. 
Nawschód
 odTbilisipoło
 żonajestKachetia,jedenznajpięk niejszychregionów
 Gruzji.Wś redniowieczuKachetia
była przezpewienokresczasuniezależnymksięs twem,aporozpadziepaństwagruzińskiegowXV-XVIIIw.stała się
niezależnymkrólestwem.NaterenieKachetiiznajdująsięjedneznajcenniejszychzabytków
 Gruzji.Zewsząd
widocznyjestmajestatycznygrzbietWielkiegoKaukazu.Kachetiatoprzedewszystkimwino.Regiontenjest
centrumgruzińskiegowiniarstwa,gdzierodząsięnajsły nniejszewinaGruzji.Tunależydodać,żewinonarodziło
 się
wła śnienaZakaukaziu,ok.6000latprzednasząera.Innainieporów
 nywalniestarszaniżeuropejska,jestteż
tradycyjnatechnologiawyrobuwina,któr eprzechowujesięwolbrzymichglinianychdzbanachkwewri.
https://www.youtube.com/watch?v=D0FIj6kczF4

https://www.youtube.com/watch?v=MTufN-55uUw 
MonastyrNinocminda.

Natereniemonastyruznajdująsięruinysoborukatedralnego.TajednaznajstarszychświątyńGruzjimiaładuże
znaczeniedlarozwojugruzińskiejarchitektury.Bardzociekawajestzachowanadużadzwonnica zXVIw.,która
pokazujewpływyarchitekturyPersji.  
https://www.youtube.com/watch?v=0_tKsoaQJUg 
MuzeumNikoPrirosmaniwMirzaani. 
SłynnygruzińskimalarzprymitywistaNikoPirosmanistałsięikonągruzińskiegomalarstwa.Jegotwórczośćzostała
doceniona dopieropojegośmierci.Obrazygruzińskiegosamoukasąporównywanedodziełnajwybitniejszych
prymitywistów,jakHenriRousseau.Dziśjegoprace,będącejednymi zsymboliGruzji,widząwszyscyodwiedzający
Gruzję.Reprodukcjejegoobrazówzdobiąrestauracjeiwiniarnie,sąumieszczanewprzewodnikach,albumach,
książkachoGruzji,napamiątkach.PortretNikoPirosmaniwidniejenawetnagruzińskichbanknotach.Muzeum

jemupoświęconeznajdujesięwmiejscowościMirzaani,gdzieartystasięurodził. 
https://www.youtube.com/watch?v=KvXTrlDuo7g  
MonastyrBodbe 
Stojącywśród
 wysokichcyprysów
 monastyr,leżynastromymzboczu,skądroztaczasięwidoknamasywWielkiego
Kaukazu.WybudowanywIXw.iprzebudowanywXVIIw.monastyrjestjednymzgł ównychmiejscpielgrzymekw
Gruzji.Jegohistoriazwiązanajestz postaciąŚw.Nino,apostołkiipatronkiGruzji. 
https://www.youtube.com/watch?v=1YnQNygbdnM

Signachi. 
Toniedużemiasto,poło
 żonenawschodzieKachetii,wieluuważazanajpięk niejszewGruzji.SwójrozwójSignachi
zawdzięc zakrólowiKachetiiiKartliiErekleII(HerakliuszII),któr ywXVIIIw.zleciłwykonanieplanudzisiejszego
miastaibudowętwierdzy.Urokmiastatworząmalowniczeuliczki,przyktór ych,stojątradycyjnedomyzbalkonami.
ZSignachiroztaczasiępięk nywidoknadolinęrzekiAlazaniimasywWielkiegoKaukazu.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDKa7D6fkh8 
DegustacjawinitradycyjnagruzińskabiesiadawWineHouseGurjaaniwGurdżaani.G
 ościebę d ąmieliokazję
zobaczyćmarani,gdzieodbędziesiędegustacja.Topomieszczeniedlaprzechowywaniawina,gdzieznajdująsię
zarytewziemiwielkiedzbanykwewri.Następ
 nierozpoczniesiętradycyjnabiesiadazdaniamiregionalnejkuchni,z
winemiczaczą–samogonemzwinogron.Biesiadziebędzietowarzyszyćwystępmiejscowegozespołu
wykonującegogruzińskiepieśni. h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=6CqqW2FRN7U 
https://www.youtube.com/watch?v=c2nVRqhYHXo 
NoclegwAchaszeni.HotelAkhasheniWineResort-4*.
https://www.youtube.com/watch?v=x35ds5IRqv8 




Dzień5
 . D
 olinaA
 lazani. 
Śniadanie. 
WycieczkapodolinieAlazani,którajestcentrumwiniarstwawKachetii.Wdolinieznajdująsięcennezabytki.
https://www.youtube.com/watch?v=9Jfh-0tHCCQ 
PałacwCinandali 
PałacksiążątCzawczawadzewCinandalistoiwpięknymparku.Związanejestznimwielehistoriiilosyznanych
osób.Obokpałacuznajdujesięsłynnawytwórniawin,zktórejpochodzinajlepszegruzińskiebiałewinoCinandali.
https://www.youtube.com/watch?v=48n7TAr3F4Y 
TwierdzaBatonisCichewTelawi.

Stolicaregionu,miastoTelawi,wXV-XVIIIw.byłostolicąkrólestwaKachetii.Z miastarozpośc ierasiępięknywidok
nadolinęrzekiAlazani.W
 b.republikachZwiąz kuRadzieckiegoTelawijestpowszechniek ojarzonezkultowym
filmem"Mimino",któregogłównybohaterb
 yłrodemzTelawi.Cytatyztegofilmusą powszechnieznanei
uwielbiane.Podobnonaterenieb.ZSRRjestobecnieponadtysiąc r estauracjionazwie"Mimino".Głównym
zabytkiemTelawijesttwierdzaBatonisCiche,którawXVII–XVIIIw.byłarezydencjąkrólówKachetii. 
MonastyrIkalto 
WzałożonymwVIw.monastyrzeznajdowałasięwśredniowieczuznanaakademia.Ikaltobyłoznaczącym
ośrodkiemkulturyinauki.WedługtradycjiwtutejszejakademiiuczyłsięsłynnypoetaSzotaRustaweli,autor
narodowegoeposuGruzji"Witeźwtygrysiejskórze". 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=Gvf_4PogPBQ 



MonastyrAlawerdi 
ZbudowanywXIw.monastyrprzezwiekibyłgł ównąświątyniaKachetii.Ogromnabudowlasoborukatedralnego
jestwidocznajużzdaleka.DopoczątkuXXIw.ś wiątyniatabyła najwyższawGruzji.Niezwyklefotogenicznie
prezentujesięonanatlegó
 r skichszczytów
 WielkiegoKaukazu. 
https://www.youtube.com/watch?v=WQ-RelWmN4A 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=HrwVqMYNS7w



Gremi. 
Jedenznajważniejszychzabytków
 architekturygruzińskiej.WXVI-XVIIw.Gremibyło
 stolicąKachetii.Zniszczone
przezwojskaszachaAbbasawpoczątkuXVIIw.nigdyniewróc iło
 dodawnejświetności.Zachowała siękrólewska
cytadela,cerkiewMtawarAngelozi(Święt ychArchaniołów),dzwonnica,wieżazamkowa.
https://www.youtube.com/watch?v=VqxH058Bun0 
http://www.youtube.com/watch?v=_ZSeqstVAtQ 
MonastyrNekresi 
JedenznajstarszychmonastyrówGruzji,któryzacząłpowstawaćkrótkopoprzyjęciuchrześcijaństwa.Monastyr
położonyjestnawysokiejgórze,wznoszącejsięnaddolinąAlazani.
https://www.youtube.com/watch?v=gLcjqqH9Tao 
Kolacjaz regionalnąkuchnią. 
NoclegwAchaszeni.HotelAkhasheniWineResort-4*.
https://www.youtube.com/watch?v=x35ds5IRqv8 




Dzień6
 . A
 chaszeni- Q
 ax. 
Śniadanie. 
TunelwinnyQvirabi. 
Wkońculat50.ubiegłegowieku,niedalekoKwareli,wskalistymzboczugóryKawkasioni,wyrytopotężnytunel.
Początkowopodobnomiałonmiećmilitarneprzeznaczenie,alezczasemwykorzystanogod
 oskładowaniawina.
Skła daonsięzdwagłównychitrzynastubocznychtuneli,którychł ącznadługośćwynosi-7,7km.Wewnątrz
tuneluprzezcałyrokpanujestałatemperatura12-14°C.Zwiedzaniejestpołą czonezdegustacjąwin.Region
Kwarelisł y nieprzedewszystkimzunikalnegowinaKindzmarauli.
https://www.youtube.com/watch?v=QtHbgntxwbQ 
PrzejazdnaterytoriumAzerbejdżanu. 
Uwagi.

Biorącpoduwagęgodzinęotwarciatuneluwinnego,czasnajegozwiedzanieidegustacjęwin,przejazddogranicyi
przejścieprzezgranicę(kontrolapaszportowaicelna)grupamożesięznaleźć naterytoriumAzerbejdżanuraczej
niewcześniejniżokoło13:00-14:00. 
P
 ołożonywewschodniejczęściZakaukazianaskrzyżowaniuEuropyiAzjiAzerbejdżanpotrafi
niejednokrotnie zaskoczyćzagranicznychturystów.Nastosunkowoniedużejpowierzchnikrajumieścisię9stref
klimatycznych, wciągukilkugodzinmożnazpołożonegonadMorzemKaspijskimBakudojechaćdo
subtropikalnychlasów lubośnieżonychszczytówWielkiegoKaukazu.TomiejscegdzieZachódspotykasięz
Wschodem,wzajemniesięprzenikając,krajwielukulturinarodów,bogatejhistoriiigościnnychludzi.  
Azerbejdżanposiadawielkąróżnorodnośćfloryifaunyorazodkrywaprzedoczamicałągamę
najrozmaitszych krajobrazów.SzczególnieniezapomnianychwrażeńdostarczająwidokiWielkiegoKaukazu,gdzie

możnazobaczyćfotogenicznepanoramy,przepięknąprzyrodę,malowniczopołożonegórskiewioski,majestatyczne
szczytyiwąwozy.  
Odwieluwiekówsłynąazerbejdżańskiedywany,szerokoznanyjestmiejscowykawior,bazaryobfitująbogactwem
różnorodnychowocówizieleniny.Azerbejdżanjeststosunkowojeszczemałoodwiedzanyprzezturystów,co
jest jegododatkowymplusem,bowiemniejestjeszczeskomercjalizowany,aprzeztonaturalny.Nicjednaknie
zastąpi tego,dlaczegoturystarusza wpodróż–osobistychdoznańiwrażeń.Tuwartoprzytoczyćpopularne na
wschodnimKaukazieprzysłowie–“Lepiejrazzobaczyć,niżstorazyotymprzeczytać”.  
OdgranicytrasabędzieprowadzićnawschódAzerbejdżanu,wzdłużpołudniowychskłonówWielkiego
Kaukazu. Przyrodajesttunaprawdępiękna.PonieważpołudnioweskłonyWielkiegoKaukazuniesąwystawionena
bezpośrednieoddziaływaniechłodnychwiatrów,jesttuznacznieciepłejniżzpółnocnejstronygrzbietuWielkiego
Kaukazu.PołudnioweskłonyKaukazunazachódodİsmayıllısąpokrytegęstymilasami,rzekiwswymgórnymbiegu
płynąwmalowniczychwąwozach.Gdypodróżujemyprzydobrejpogodzie,niezapomnianychwrażeńdostarczają
widokipanoramyWielkiegoKaukazu.Szczególniepięknewidokisąwiosną,kiedyszczytygórsąjeszczepokryte
śniegiem,awdolewszystkozielenisięikwitnie. 
DegustacjamiejscowejkuchniwokolicymiejscowościZaqatala.
Północno-zachodniregionAzerbejdżanu,obdarzonypiękną,bogatąprzyrodą,posiadateżoryginalnąkuchnię.
Niektóredaniapraktycznieniespotykasiępozatymregionem.Dotakichdańnależynp.mahara,cośpośredniego
międzyracuchamiigrubymciastemnaleśnikowym.Dojejprzyrządzaniasłużysac.Torodzajjakbydużejpatelniz
rączkami,kaukaskiodpowiednikchińskiegowoka,sacjestjednakmniejgłębokiiużywanyzarównostronąwklęsłą
jakiwypukłą.Maharajestsmażona zestronywypukłej,naktórąpowoliwylewasięciasto,poczymusmażona
maharamaformęgwiazdy.Podobnieraczejtylkowtymregioniespotykanejesttakiedaniejakşabalıdqutabı-
rodzajnaleśnikówzkasztanami.Degustacjaodbywasięwpiękniepołożonejwgórachrestauracji.Gościesiedząw
altankach,skądodrywasięwidoknabardzomalownicząleśnądolinę.Dojedzeniapodawanyjestmiejscowy
alkohol. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=yknIW2Aso2U 
https://www.youtube.com/watch?v=9dESCequOpw 
Uwaga. 
Dużyautobusniezdoładojechaćdosamejrestauracji.Prowadzącadoniejbocznadrogajestzbytwąska.Należy
przejśćpieszookoło200-300m.  
OdwiedzinyzakładuAzRosewZaqatala.

RejonZaqatalatojedenznajpiękniejszychiposiadającychnajbogatsząprzyrodęzakątkówKaukazu.Zaqatalależyw
dolinierzekiQanıx(Ałazani),którarozciągasięwzdłużgrzbietuWielkiegoKaukazumiędzyGruzją i
Azerbejdżanem.Wgruzińskiejczęścidoliny,wKachetii, leżąnajsłynniejszewinniceGruzji.Dolinajestjakby
ogromnymżlebemzdwiemaburtami.GrzbietWielkiegoKaukazujestsolidną zasłonąodnapływuzpółnocymas
chłodnegopowietrza.Wpołączeniuzdużąilościąopadówatmosferycznych (1200-1400mmwciąguroku)sprawia
to, żedowysokościokoło700mprzyrodazachowujecechysubtropików.Jesttunatyleciepło, żeuprawianajest
tutajnawetherbata.PrzyzakładzieAzRoseznajdująsięplantacjelawendyorazróżyd
 amasceńskiej(kazanłyckiej),z 
płatkówktórejotrzymujesięolejek różany,jedenznajdroższychkomponentów doprodukcjiperfum.AzRose
tojedynytegotypuzakładnaKaukazie,któryprodukujeolejkikwiatowe(przedewszystkimróżany 
ilawendowy),orazwodęróżaną,którawkuchniazerbejdżańskiejjestużywanadowypiekówciastisłodyczy. 
Uwaga. 
Byćmożejesieniąrozpoczniesięrozbudowazakładu,przezcobędzieprzezjakiśczaszamknięty.Wówczasjego
odwiedzenieniebędziemożliwe. 



Kolacjazregionalnąkuchnią. 
NoclegwQax.HotelElResort-5*.
https://www.youtube.com/watch?v=CXXWO8AAEbs 



https://www.youtube.com/watch?v=kaJfz7QD9fI 


Dzień7
 . Q
 ax-  Ş
 əki. 
Śniadanie. 
İlisu 
Przezdługiczasİlisubyłostolicąznajdującegosięnatymtereniesułtanatu.Miejscowośćjestbardzopięknie
położonawgórskimwąwozie.Kamiennedomyİlisusązbudowanezrzecznegokamienia,wcharakterystycznym
stylutegoregionu.Tojednoznajbardziejmalowniczychmiejsc nietylkowAzerbejdżanie,aleinacałymKaukazie.
NaskrajuİlisustoiSumuqala-tradycyjnawieżakaukaskichgórali zXVIIIw.,którapełniłateżfunkcjęstrażniczą,
strzegącprzejściadoDagestanu.SpodwieżyrozpościerasięniezwykleefektownywidoknamasywWielkiego
Kaukazu. 
https://www.facebook.com/vahidhasano/videos/ilisu-qax/423304771453277/  
İçəriBazarwQax.  
MiasteczkoQaxleżyustóppokrytychlasami,zielonychgór.İçəriBazartokwartałstarejtradycyjnejzabudowy,
którykilkatemugruntownieodrestaurowano.  
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=-KA6FCkOhyg 
Prezentacjatradycyjnychazerbejdżańskichgierkonnych.OdwiekówziemieAzerbejdżanusłynęłyzdoskonałych
wierzchowców.DawniejkonietebyłyrównieżsprowadzaneibardzocenionewRzeczpospolitej.Największąsławę
uzyskałykonierasykarabachskiej.Jednązazerbejdżańskichgierkonnych Çovqan wpisanonalistęniematerialnego
dziedzictwakulturowegoUNESCO.PrezentacjaodbywasięwznajdującymsiękilkanaściekilometrówodŞ
 əki
ośrodkujeździeckim.Jeźdźcyodzianiwtradycyjnestrojebrawurowoprezentująnajbardziejpopularnegry. 
https://www.youtube.com/watch?v=1BJPHofH9k0 
PrzejazddomiastaŞəki(Szeki).  
OdwiedzinysklepufirmowegoprzykombinaciejedwabniczymwŞ
 əki.OdwiekówŞ
 əkisłyniezprodukcjijedwabiu.
Kupcyzróżnychkrajówprzyjeżdżalitubykupićmiejscowetkaninyjedwabne.Bardzopopularnesąwyrabianetu
chustyiszale.Niemniejznanesąszekińskieręcznietkanejedwabnedywany.
https://www.youtube.com/watch?v=nJfVrJmYwGw  
AlbańskacerkiewwmiejscowościKiş.  
PołożonaniedalekoodŞəkiwioskaKişjestbardzopięknie,malowniczopołożonawśródzielonychgór.WKiş
znajdujesięnajstarszacerkiewchrześcijańskanaKaukazie,którąkronikarzenazywalimatkąwschodnichcerkwi.
ByłaonaobdarzanaszczególnączciąwKaukaskiejAlbanii,państwieistniejącymnatereniedzisiejszego
Azerbejdżanuwczasachantycznychiwczesnymś redniowieczu.

https://www.youtube.com/watch?v=-07bcvCi7CI 
Kolacjazregionalnąkuchnią. 
https://www.youtube.com/watch?v=XrTKde3_3Rw 
NoclegwŞ
 əki.HotelMarxalResort-5*.
https://www.youtube.com/watch?v=O7ziMGUxMP4 





https://www.youtube.com/watch?v=QcvcOyBSIIQ 
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ZwiedzanieŞəki. 
Şəki,jednoznajstarszychinajpiękniejpołożonychmiastAzerbejdżanu,jestż elaznąpozycją natejtrasieiobok
Bakunajczęściejodwiedzanymmiastem.Malowniczerozmieszczeniedomówwśródbujnejzielenigórzystego
terenu,interesującezabytki,rzemiosła,kuchnia,zapewniająŞəkitrwałąpopularnośćwśródturystów.Jego
przyjaźnimieszkańcytworzącyfolklor,kolorytiatmosferęmiastatotematdlaoddzielnejopowieści.Szekińcysą
jednąznajbardziejbarwnychspołecznościAzerbejdżanu.Ş
 əkijestpowszechnieuważanezastolicę
azerbejdżańskiegohumoru,odpowiednikbułgarskiegoGabrowo.OSzekińcachopowiadasiękawałyiodnich
samychzwyklesięoczekuje, żezacznąjeopowiadać.h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=mglZbP6sbdA 

XanSarayi(PałacSzekińskichChanów)zXVIIIw.,wpisanynalistęUNESCO. 
Pałacposiadapięknąfasadę,przedktórąrosnądwaimponująceplatanyposadzonew1530r.Wewnątrzznajdująsię
bardzobogatemalowidłaożywej,intensywnejkolorystyce.Atmosferępałacutworząteżbarwneoknaş əbəkə.
Słoneczneświatłoprzebijającesięprzezoknadopałacu,przelewasięróżnymikolorami,jaktęczapodeszczu.
https://www.youtube.com/watch?v=DU7zJSxu-qU 
https://www.youtube.com/watch?v=xXZSjT_55gg 
Centrumtradycyjnychrzemiosł. 
Şəkitradycyjniesłynęłozrzemiosł,którezachowałysiędodziś.Wcentrummożnaobejrzećikupićm.in.tradycyjne
jedwabnekobiecechustyKəlağayı,hafty,kaukaskieczapki,tradycyjneoknaşəbəkə. 
https://www.youtube.com/watch?v=uJYf3VBNvBk

 əkixanovlarınevi(DomrodzinyŞ
Ş
 əkixanov). 
BardzookazałydomzXVIIIw.,należącyongiśdokrewnychszekińskichchanów.Jegownętrzaprzypominająpałac
szekińskichchanów.Najbardziejefektownajestpięknacentralnakomnata,znajdującasięnagórnympiętrze,ongiś
służącą doprzyjmowaniagości.Jejś cianypokrywająmalowidła,którychscenysązaczerpniętezpoematów Nizami
Gəncəvi. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=_SKFz6i-7mY 
Karawanseraj.
 
ZabytkowykarawanserajzXVIIIw.,przekształconywznanyhotel.Panujetubardzonastrojowaatmosfera,wktórą
wkraczasięjużpoprzekroczeniuwielkich,starychdrewnianychwrótwejściowych. 
https://www.youtube.com/watch?v=87Zm1zYhLL0
 

Sklepyzesłodyczami.
 
Szekińcybardzolubiąsłodycze.Przechadzającsiępoulicachmiastaczęstomożnaspotkaćsklepyjesprzedające.W
każdymsklepiedadząspróbowaćwyrobów,więcmożnasmakowoocenićnacomasięochotę.
https://www.youtube.com/watch?v=BlrsJeuq3pQ 
PrzejazddoQ
 əbələ. 
CerkiewwmiejscowościNic. 
Nicjestmiejscemunikalnym.TojedynawieśwAzerbejdżaniewwiększościzamieszkiwanaprzezUdinów,
potomkówkaukaskichAlbanów.WśródnarodówzamieszkującychAzerbejdżan,Udinibędący wprostejlinii
potomkamiAlbanów,zajmująmiejsceszczególne.Zewszystkichkaukaskichnarodów,którychkorzeniesązwiązane
zKaukaskąAlbanią,Udininietylkozachowalijęzykikulturę,alejako jedynipozostaliprzychrześcijaństwie,mimo

likwidacjiKościołaAlbańskiegow1836r.przezwładzecarskie.RolaiznaczenieUdinówwhistoriiAzerbejdżanui
formowaniusięnaroduazerbejdżańskiego,jestpodobnadoroli,którąodegraliCeltowiewformowaniunarodu
angielskiego ifrancuskiego.WjęzykuazerbejdżańskimnazwęwioskiwymawiasięjakNidż,saminatomiastUdini
nazywająjąNiżcooznacza„błotnistemiejsce”.Wiosnąijesienią,kiedyczęstoidądeszczewioskapotwierdza
prawidłowośćswejnazwy.Dziękiwilgotnościpowietrzawszędziejestjednakbujnazieleń.Obejściaudińskich
domówsąogromneiobsadzonekrzewamiorzechówlaskowych.NajstarszącerkwiąwNicjestCotari(Dżotari).
Miejscowatradycjamówi,ż ezostałaonazbudowananafundamenciejeszczestarszejalbańskiejcerkwi.Przy
cerkwirosnączteryogromnestareplatany. 
https://www.youtube.com/watch?v=nw6Rlqcs1pg 
http://www.youtube.com/watch?v=5CYuS_ae3hk 
UdiocağıwNic.  
Odrestaurowaneudińskiegospodarstwozwielkimpodwórzem,zamienionewrodzajskansenu.Wewnętrzu
domostwomożnaobejrzećstaremeble,używanąkiedyśodzież,dawneprzedmiotycodziennegoużytku,kobiece
ozdoby.Ocağ(odżag'/oczag)tonaKaukazieogniskodomowe,symbolrodzinnegodomu.
http://www.udi-ocag.az/en/qallery/ 
BiesiadaumiejscowychmieszkańcówwNiczregionalnąkuchniąimiejscowymsamogonem.  
WdziedziniewyrobusamogonuAzerbejdżanzajmujeprzodującąpozycjęnaKaukazieiwcałymbyłymZwiązku
Radzieckim.Miejscowysamogonjestwyrabianywszerokimasortymencie iposiadabardzodobrąjakość.Jest
robionytylkozowocówiwrachubęniewchodząziemniaki,drożdżeczycukier.Filtrujesięgoprzezwęgieldrzewny,
czasemteżwęgieldrzewnydajesię dokotławczasiedrugiegopędzenia.Dobrysamogonnieposiadaż adnego
nieprzyjemnegozapachu,wręczprzeciwnie,wyczuwalnyjestprzyjemnyaromatzowocowyminutami.Podczas
gdy wsąsiedniejGruzjirobisięwzasadzietylkojedenrodzajsamogonu(zwinogron)onazwieczacza, w
Azerbejdżaniespotykasięwielkąróżnorodnośćgatunkówsamogonu.Donajbardziejznanychnależąsamogon
robionyzowocówmorwy,zderenia,zmiejscowejodmianyś liwyalça(ałycza), zgruszy,zbrzoskwiń,białej
czereśni.  
BiesiadabędziesięodbywaćnaterenieUdiocağıwdomowejatmosferze.Wczasiebiesiadypodawanesązakąskii
potrawyregionalnejkuchni. 
NoclegwQ
 əbələ.HotelQafqazRiverside–5*. 
https://www.youtube.com/watch?v=GFsUwRPeRH4 
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Degustacjawin,koniakówiwódekfirmywiniarskiejA
 gro-AzerinvestwQəbələ. 
Małoktowie,żewłaśniezZakaukaziauprawawinoroślirozprzestrzeniłasiępoświecie.Tutajteżnajwcześniejw
historiizaczętowyrabiaćwino.Absolutnieunikalnymwś wieciekrajem,jeślichodziokulturęwina,jestsąsiednia
Gruzja,gdziewinopełnirolęsuperkultową.WAzerbejdżaniegdzieistniejąwyjątkowosprzyjającewarunkido
uprawywinorośliwiniarstwowostatnichlatach rozwijasiębardzodynamicznie. Wśródalkoholiprodukowanych
przezfirmęA
 gro-Azerinvestwy różnićnależykoniaki,n
 ajlepszeichgatunkisą doskonale.
http://www.vine.az/content/en/4 
PrzydrożnybazarnieopodalwioskiVəndam. 
Naszerokoznanymwtymregioniebazarzesprzedawanesąowoce,kompoty,marynaty,soki,przyprawy,zioła
lecznicze.Jednakjegogłównaspecjalnośćtonajróżniejszekonfiturywwielkimwyborze.Regiontensłyniewcałym
Azerbejdżaniezeswoichkonfitur.WpobliskimmieścieQəbələ,zaczętonawetorganizowaćcorocznyFestiwal
Konfitur. 
http://azerbejdzan.eu/konfitury-mur%c9%99bb%c9%99l%c9%99r/ 

PołożonawgórachKaukazu,szerokoznanaosadaLahıc. 
OtoczonyzewszystkichstronwysokimigóramiLahıc,przezwiekibyłmiejscemtrudnodostępnym.Drogędo
samegoLahıczbudowanodopierowlatach70-tych.WiedzieonawzdłużrzekiGırdımançay,płynącejtutajprzez
głęboki,widowiskowykanionzniezwykłymiformamiwysokichskał.Tosprawiło,ż eLahıcmógłsięzachowaćw
takiejpostaci,wjakiejmożnagoobecnieoglądać.Dziękizachowanej starejkamiennejzabudowie,jeston
praktycznieskansenempododkrytymniebemimożesłużyćjakonaturalnadekoracjadlafilmów.Odwieluwieków
Lahıcsłyniezprodukcjiręczniekutychwyrobówmiedzianych.Pracowniewyrobówmiedzianychpołożonesą
wzdłużgłównejulicy.Każdapracowniajestjednocześniemałymsklepikiem.Możnawnichzobaczyćjakodbywasię
wykuwaniewyrobów.Jesttonaderpracochłonnezajęcie,jakociekawostkęmożnadodać,żedotegosłuży13
rodzajówróżnychmłotków.

https://www.youtube.com/watch?v=x8glmMKEYlA 
https://www.youtube.com/watch?v=CssVcShF0hs 
Uwagi.

DoLahıcmogądojechaćwiększemikrobusyiniedużeautobusy.Niejestmożliwedojechaćtamdużymautobusem.
Wprzypadkugruppowyżej30osóbautobuszatrzymujesięprzyskrzyżowaniuzbocznądrogąprowadzącado
Lahıc,gdziegrupaprzesiadasięidalejjedziewmikrobusach.PopowrociezLahıcgrupaznówprzesiadasiędo
autobusu. 
CüməmeczetwŞ
 amaxı.  
MiastoŞamaxı(Szamachy,Szemacha),odnotowanejeszczeprzezantycznychautorów,byłoniegdyśstolicą
Szirwanu,państwaistniejącegowIX-XVIw.naterenieAzerbejdżanuipłd.Dagestanu.Pod rządamiszirwanszachów
osiągnęłoswójnajwiększyrozkwitiświetność,będącwówczas znaneszerokopozagranicamiSzirwanu.Mury
Şamaxıwidziaływtedywieleprzybywającychtuposelstwzróżnychkrajów.Miastoijegookolicesłynęłyzprodukcji
jedwabiu iwyrobutkaninjedwabnych,bardzocenionychnarynkachEuropy.Przyjeżdżalituzanimikupcyweneccy
igenueńscy,oczymwspominałprzebywającynapoczątkuXVw. naterenieAzerbejdżanuposełkastylijskiRuy
GonzalesdeClavijo. 
CüməmeczetwŞ
 amaxı,zVIIIw.,byłdrugimpomeczeciewDerbenciemeczetempowstałym  
naKaukazie.Wielkimeczet,bardzookazaleprezentujesiępozakończonejw2013r.gruntownejrestauracji.
https://www.youtube.com/watch?v=_kvSnV1lAm4 
MauzoleumDiriBabawMərəzə. 
Położonewwąwoziedużemauzoleum,sprawiawrażeniejakbybyłoprzymocowanedoskały.Zbudowanejew
1402r.,zapanowaniaszirwanszachaIbrahimaI,dlasufickiegomyśliciela ipustelnika.Obokmauzoleumpołożony
jestsporycmentarz,naktórymstoiwielestarychpłyt zinskrypcjamiwalfabeciearabskim.

https://www.youtube.com/watch?v=mY9FaALNKx4

U
 waga.
Dużyautobusniezdoładojechaćdosamegomauzoleum.Prowadzącadoniegobocznadrogajest
ostatnimodcinkuzbytwąskaidośćstroma.Należyprzejśćpieszookoło400m.  
Kolacjazregionalnąkuchnią.



NoclegwBaku.HotelRich-5*. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=k2mLOMmW354 
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Wcześnieranoprzejazdwgórypółnocno-wschodniegoAzerbejdżanu. 


na


ObszarpustkowioddzielaBakuodjednegoznajbardziejmalowniczychregionówkraju.Majestatyczne,pokryte
śniegiemszczytyWielkiegoKaukazu,głębokiewąwozy,ukrytewysokowgórachwioski,cienistelasy,zielone
dąbrowy,połacieowocowychsadów,tokrajobrazyjakżeróżniącesięodspieczonegosłońcem,suchegopółwyspu
Abşeron,naktórymleżyBaku.  
PrzejazddomiastaQuba.

DywanyztegoregionusąnajlepszeinajbardziejznanenacałymKaukazie.Wyróżniajebardziejdrobnyornament,
dbałośćostarannośćwykonaniaposzczególnychelementówwzoruinajwiększaliczbawęzełkównacm².  
PrzesiadkanasamochodyterenoweiprzejazdgórskimidrogamidosłynnejosadyXınalıq,najwyżejpołożonej
miejscowościnaZakaukaziu(2400m).DrogadoXınalıqjestbezwątpieniajednąznajbardziejwidowiskowychdróg
naKaukazie. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=Rahux_89tYs 
http://www.youtube.com/watch?v=2oM___pYA2s 
Trasaprzejazduwiedzewysokogórskimibezdrożamidochodzącdoprawie3000metrów. Podrodzepiknikwysoko
wgórach.Piknikodbywasięwpięknejsceneriinadgórskąrzeczką.NadgłowamigórująszczytyWielkiegoKaukazu,
częstoprzelatujągórskieorły. Wczasiepiknikugościeoprócztreściwegojedzeniabędąrównieżugaszczani
charakterystycznymmiejscowymchlebem-xərəkçörək.Będąteżmoglispróbowaćniesamowiciearomatyczną
miejscowąsól,robionązsuszonychgórskichziół.Dojedzeniapodawanyjestmiejscowyalkohol. 
Owianylegendą,położonynawierzchołkugóryXınalıq,zwidniejącymnadnim,pokrytymś niegiemtrójkątnym
szczytemTufanDağ,wdobrąpogodęwyłaniasięniczymobrazprzeniesionyzinnejepoki.Zbudowanezszarego
kamieniaiprzylepionejedendodrugiegodziesiątkidomów,jakbywrośniętych
wskłongóry,swązabudową
przypominająwioskiwTybecie.Klimatjesttusurowy,wokółrozpościerasięstrefabezleśna.Praktyczniewciągu
rokusątylko4ciepłemiesiące.PrzezcałestuleciaXınalıqbyłbardzotrudnodostępny,aidziśniełatwodoniego
dotrzećwczasieś nieżnejzimy,cosprawiło,ż ebył
onokrążonyaurątajemniczości.Językjego
mieszkańcówjestunikatemwskaliś wiatowej,w
 yodrębniono
wnim77fonemów, zktórych59to
spółgłoski. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=6hPIQluHq0I 
PowrótdoQuby. 
Uwagi.
Ta
górskatrasajesttrudna,aleludziektórzyjąprzejechaliwspominajątojeszczepolatach.WschodniaczęśćKaukazu
togóryprawiedwarazywyższeodTatr.ToprzeżyciaktórychsięniedoznawżadnychgórachEuropy,tozupełnie
innekrajobrazy,innaroślinność,innaatmosfera.Wzałącznikuprzesyłamtrochęzdjęć. 
Odwielulatwspółpracujęzmiejscowymigóralami,którzywożąmojegrupypogórach.Tobardzodobrzykierowcy,
świetnieznającytetereny.BioręprzedesamochodyterenoweUAZ,któresąnajlepszewgórachtegoregionu.Są
oneznacznielżejszeniżzachodniejeepy,ł atwiejpodjeżdżająpodstromepodjazdyił atwiejforsujągórskierzeki.
Mogąprzecisnąćsiętamgdziesięprzecisnązachodniejeepy,któresąszersze.Wraziepotrzebymożnawniewlać
praktyczniekażdyrodzajbenzyny. 
https://www.youtube.com/watch?v=4pP6InMWnsU 
Wkażdymsamochodzieumieszczampo3osoby–1osobasiedzącaobokkierowcyi2osobynatylnymsiedzeniu.
Biura,którechcąoszczędzićnakosztach,decydująsięabywkażdymsamochodzieumieszczaćpo4osoby–1osoba
siedzącaobokkierowcyi3osobynatylnymsiedzeniu. 
Trasaprowadziprzezwysokogórskietereny,gdzierzadkomożnaspotkaćwioski.Jeślinawetsąwnichjakieśsklepy,
sątomalutkiesklepikizpodstawowymiartykułamipotrzebnymgóralomvidemąka,olej,cukier.Dlategodlamoich
gruprobiępiknikwysokowgórach,dokonujączakupówdzieńwcześniej. 
PrzejazddopołożonegoniedalekomiasteczkaQusar. 

RejontenjestzamieszkiwanyprzezLezginów,którzydalinazwęLezgince-najsłynniejszemutańcowiKaukazu.Na
tymterenieznajdująsięnajwyższeszczytyAzerbejdżanu. 
WystępmiejscowegozespołufolklorystycznegoprezentującegoLezginkę.Tańcenarodówzamieszkującychgóry
WielkiegoKaukazusąbardzoekspresyjneiniedająsięporównać zinnymitańcaminaś wiecie.
http://www.youtube.com/watch?v=FmmJF1QTCII 
https://www.youtube.com/watch?v=Mer-A9ZnM-Q 
Kolacjazzregionalnąkuchnią.



NoclegwokolicachQuby.HotelQubaPalace(pierwotnanazwaQubaRixos)-5*.
https://www.youtube.com/watch?v=1cN1rpd28r4 
https://www.youtube.com/watch?v=ILxOjn0kkBY 


Dzień1
 1. Q
 uba– Q
 obustan- B
 aku. 
Śniadanie. 
PrzejazddomiejscowościQobustan. 
"Kolorowegóry"wokolicachmiejscowościGiləzi. 
Zadziwiającegokształtu,pofałdowaneipozbawioneroślinnościgóryposiadająniezwykłąkolorystykęwktórej
dominująkoloryróżowyibiały.Cociekawekolorymogąsięzmieniaćzależnieodporydnialubpogody.
http://www.youtube.com/watch?v=Khagug4Xo3M

ParkNarodowyQobustan. 
NaterenieparkuwpisanegonalistęUNESCOznajdująsięznanerysunkinaskalne.Wśródtych,którzyzajmowalisię
ichbadaniembyłm.in.ThorHeyerdahl.RysunkiQobustanutoswegorodzajuilustrowanahistoriawschodniego
Zakaukaziaodepokimezolitudoś redniowiecza.Wedługniektórychnaukowców,wieleztychrysunkówmiało
znaczenierytualno-kultowe.Byłyoneczęściąmagicznychceremonii,bezktórychdawnyczłowiekniewyobrażał
sobiezapewnieniapomyślności,szczęścia,dostatkuczłonkówswojejwspólnoty.NaskałachQobustanusą
przedstawionescenypolowań,walk,pracy,zbioruurodzaju.Częstowystępująwizerunkiprzedstawicieli
ówczesnegoświatazwierzęcego.Licznesąteżrysunkiscenobrzędowych.CennośćrysunkówQobustanupolegana
tym,żeprzedstawionownichtestronycodziennegoż yciadawnychludzioktórychniemożnauzyskaćinformacjiz
innychź ródeł. 
h
 ttps://www.youtube.com/watch?v=N8BhvtPOb9I&feature=emb_title 
https://www.youtube.com/watch?v=tedkjh15QDw 
https://www.youtube.com/watch?v=P77j80gyo4o 
PrzejazddoBaku. 
MuzeumDywanów. 
RęcznietkanedywanytonajsłynniejszeinajbardziejznanewświecierzemiosłoartystyczneAzerbejdżanu.Tkanie
dywanówmabardzostarątradycję,naterytoriumAzerbejdżanudywanywyrabianojeszczenadługodonaszejery.
DywanywyrabianenaterenieAzerbejdżanucieszyłysięogromnympowodzeniemwEuropie,gdziebyłyone
przedmiotemluksusowymipodkreślałystatusmajątkowyichposiadacza.Otwartew1967r.MuzeumDywanóww
Bakubyłopierwszymtegorodzajumuzeumwświecie.W2014r.otwartonowybudynekmuzeum,któryswoją
formąprzypominazwiniętywrulondywan.Opróczsamychdywanówsąturównieżwystawianewyrobywykonane
technikądywanową,tradycyjnaodzieżijedwabnechusty,hafty,ceramika,wyrobyjubilerskie,ręczniekutewyroby
miedziane,białabroń. 
https://www.youtube.com/watch?v=4_MdBcs__YQ&feature=emb_title 

Kolacjazregionalnąkuchnią.



NoclegwBaku.HotelRich-5*. 
https://www.youtube.com/watch?v=k2mLOMmW354 


Dzień1
 2. B
 aku. 
Śniadanie. 

ZwiedzanieBaku. 

ŻadnemiastonaKaukazieniezrobiłotakwielkiejkarieryinieprzeżyłotakoszałamiającoszybkiegorozwojujak
Baku.ZestosunkowoniedużejjeszczewpołowieXIXw.miejscowości,Bakuzmieniłosię wogromnemiasto,które
stałosięstolicąAzerbejdżanu.SwojezłotelataBakumiałonaprzełomie XIX-XXw.,wokresiesłynnejgorączki
naftowej,kiedystałosięświatowąstolicąnafty.Teczasypozostawiłynajpiękniejszebudowlemiasta,zbudowanew
charakterystycznejdlaniegoarchitekturze.  
WdniudzisiejszymBakutonajwiększeinajbogatszemiastoKaukazu.Torównieżnajbardziejkosmopolityczne,
wielonarodowościoweiwielokulturowemiastoAzerbejdżanu. 
http://www.youtube.com/watch?v=cGQoLFSAYQQ 
PieszawycieczkapocentrumBaku. 
Najstarszaczęśćmiastaİ çərişəhərwpisananalistęUNESCO. 
İçərişəhərtoserceBakuitaczęśćmiasta,któradotejporyzachowałakolorytdawnegoBaku  
-charakterystycznewąskie,małeuliczki,specjalnietakzbudowane,abyosłabićsiłęsilnychzimowychwiatrów,
podwórka,zaułki,staredomyzoszklonymibalkonamiş üşəbənd. 
http://www.youtube.com/watch?v=d8gO_ih6Ri8 
ŞirvanşahlarSarayı(PałacSzirwanszachów)wpisanynalistęUNESCO. 
Położonynawzgórzu,najwyższympunkcieİçərişəhər,pałacbyłjednązrezydencjiwładcówSzirwanu,państwa
istniejącegowIX-XVIw.naterenieAzerbejdżanuipłd.Dagestanu.Najstarszebudowlewkompleksiepałacowym
powstaływkońcuXIVw.,alewiększośćznichpowstaławlatach30-40.XVw.zapanowaniaszirwanszacha 
ChalilullahaI,kiedySzirwanprzeżywałokresnajwiększegorozkwitu. 
http://www.youtube.com/watch?v=x5bp7Lozq4g 
CentrummiastazarchitekturąokresusłynnejgorączkinaftowejzprzełomuXIX-XXw. 
Niewiarygodnieszybkirozwójmiasta,naprzełomieXIX-XXwiekuspowodował,ż edoBakuprzybyłowielu
architektów.Ludziewzbogaceninawydobyciuropynaftowejzamawialidozaprojektowaniawielekamienici
domówczasemprzypominającychcałepałace.Ogromnąidecydującąrolę wzabudowiemiastaodegralipolscy
architekci,którzyzapoczątkowaliwtymokresieoryginalny,niepowtarzalnystylokrzykniętybakińskąsecesją. 
Wprzerwiezwiedzeniatradycyjnyazerbejdżańskistółherbacianywjednejznajładniejszychherbaciarnimiasta
urządzonejwstyluregionalnejarchitektury.MimoiżwPolsceherbatanaKaukaziepowszechniekojarzonajestz
Gruzją,coutrwaliłapiosenkaFilipinekoherbacianychpolachBatumi,toAzerbejdżanjestnajbardziejherbacianym
krajemKaukazu.H
 erbatajestwAzerbejdżaniewręcznarodowymnapojem,któryjestsymbolemgościnnościi
zawszejestserwowanyprzyprzyjmowaniugości. Wherbaciarniherbatajest przyrządzanawsamowarze,
opalanymwęglemdrzewnymipodawanawspecjalnychszklaneczkachwkształciegruszy- armudustəkan. Do
herbatypodawanesąróżnekonfitury,ciastopaxlava,şorqoğalı-wypiek zciastafrancuskiego,przypominający
formąbułkę,zdodatkiemróżnychprzypraw,ləbləbi–rodzynkizmieszanezorzechami.
http://www.youtube.com/watch?v=QCuzYcWBeLQ 
MuzeumHistoryczne 
Muzeummieścisięwbyłejrezydencji,najbardziejznanegobakińskiegomilioneraepokigorączkinaftowej

ZeynalabdinaTağıyeva,zbudowanejwlatach1893-1902,przezpolskiegoarchitektaJózefaGosławskiego.Ogromny
budynek,któryzajmujecałykwartałczęstojestnazywanypałacemTağıyeva.Bardzookazałesąudostępnionedo
zwiedzaniaprywatnesalony.Znajdującesiętuobecniemuzeumhistorycznemanajbardziejbogatąkolekcję
eksponatów inajbogatsząekspozycjęzewszystkichhistorycznychmuzeówAzerbejdżanu.Przedstawionesątu
eksponatyzróżnychepokpoczynającodczłowiekapierwotnegodoczasówwspółczesnych.
https://www.youtube.com/watch?v=HvtZTlxj6Gk 

Kolacjazzregionalnąkuchniąiwystępemtancerzywykonującychtradycyjnetańce. 
h
 ttps://360.az/en/vt/463

PokolacjinocnawycieczkapoBaku.  
Centrummiastajestprzepięknieoświetloneiwnocyodkrywasięjenanowo.Trasaobejmujemiejscanajpiękniej
oświetlone.WśródnichjedenznajbardziejznanychdeptakówBaku"Targowyj",którynocąprzypominaprawdziwy
salonoraznadmorskibulwar. 
https://www.youtube.com/watch?v=HVTF9om2sD0 
https://www.youtube.com/watch?v=8SQ6661zyuY 

NoclegwBaku.HotelRich-5* 
https://www.youtube.com/watch?v=k2mLOMmW354 


Dzień 1
 3. P
 ółwysepA
 bşeron.  

Śniadanie 

ZwiedzaniepółwyspuAbşeron(Abszeron). 

Półwysep,naktórymleżyBakunosinazwęAbşeron.Historiategoregionunaprzestrzenicałychwiekówbyłaściśle
związanazdziejamiBaku.Wdawnychczasach,wzwiązkuzistniejącymitutaj„wiecznymiogniami”,samoczynnie
płonącymiwmiejscachwyjścianaturalnegogazu,bardzosilnewpływynatymtereniemiałzoroastryzm,wktórym
kultogniamawielkieznaczenie.Półwysepposiadabardzoupalnyklimat,ś redniarocznaopadówatmosferycznych
wynosiokoło200-300mm.Latojestbardzogorące,suche,praktyczniebezopadów,temperaturaosiąganawet
+43°C.Dziękitemu,podgorącymsłońcemrodząsięowoceodużejzawartościcukru.Miejscowefigi,winogrona
deserowe,pomidoryniemająsobierównychnaKaukazie.Abşeronzasłynąłrównieżzuprawyszafranu. 


ŚwiatyniaOgnia„Atəşgah"wSuraxanı. 
Jesttoswegorodzajuunikalnyobiekt.NazwaAtəşgahoznacza„Domognia”.Terennaktórymznajdujesię
świątynia,przezwielewiekówbyłznany,jakomiejscewyjścianapowierzchnięziemigazuziemnego,gdziepłonęły
„wieczneognie”.Natymmiejscuwewczesnymś redniowieczuznajdowałasięzoroastriańskaś wiątyniaognia.Po
wkroczeniunaKaukazArabów,wskutekpostępującejislamizacjimiejscowejludności,miejscetostopniowoutraciło
swekultowo-religijneznaczenie.KultogniaodrodziłsiętutajodXVw.zasprawąHindusów.Dziękiożywionym
kontaktomhandlowymnaterenAbşeronudocierałowielukupcówzIndii,którzyroznosiliwieści oniegasnących
abszerońskichogniach.WkilkumiastachAzerbejdżanu,wtymwBaku,istniałykoloniekupcówhinduskich.Wś lad
zakupcamiwyruszaliteżnaAbşeronpielgrzymi–czcicieleognia.WciąguXVIIw.bogacihinduscykupcyzbudowali
świątynięognia,aprzyniejcele dlapielgrzymów. 
https://www.youtube.com/watch?v=Xqc2GB4CzYo 
ZamekwMərdəkan. 
Nastosunkowoniedużymobszarzepółwyspuznajdujesięwielebaszt,zregułyotoczonychmurem
i
przypominającychmałezamki.Niektórzyuczenisązdania,żebyłyonezoroastriańskimiświątyniami(obecny
wyglądniektórychznichjestefektemwspółczesnejrekonstrukcji),nacowskazujem.in.to,ż eraczejnienadawały



sięonedocelówobronnych.WMərdəkanznajdujesięjedenzbardziejokazałychbaszt-zamkówz22-metrową
wieżą,pochodzącyz1187r.

Uwaga.
Duży
autobusniezdoładojechaćdosamegozamku.Prowadzącadoniejbocznadrogajestnaostatnimodcinkuzbyt
wąska.Należyprzejśćpieszookoło300m. 

MauzoleumMirMövsümAğaZiyarətgahıwŞ
 üvələn  
Miejscepielgrzymekireligijnegokultumiejscowejludności.Pochowanytutajw1950r.,MirMövsümAğa,był
postaciąniezwykłą,niewpisującąsięwsowieckąrzeczywistość.Jużzaż yciauznawanogozaś więtegoiotoczony
byłmistycznąaurą.Powstaławlatachpostsowieckichnamiejscujegopochówkubardzoefektownabudowla
miejscamiprzypominabudowleSamarkandy.Znajdującasięwewnątrzpłytagrobowajestogrodzonapięknąkratą
zesrebra. 

YanarDağ  
JednoznajciekawszychmiejscnaAbşeronieizapewnienajbardziejintrygujące.NazwaYanarDağoznacza„Płonąca
Góra".Znajdująsiętunaturalne,płonąceodwiekówognie,wmiejscachwyjściagazuziemnegonapowierzchnię
ziemi.Zapewniewtakichmiejscachnarodziłsiękultognia,kiedyprehistoryczniludzietracącytyleczasuiwysiłku
najegorozniecenie,zpodziwempatrzyli,jakpłonieonsamoistnie.Jużwzamierzchłychczasachdoefektusamo
płonącegogazuwydzielającegosienaAbşeronieprzywiązywanomagiczną,wręczboskąsiłę.Ludzieskładalihołd
ogniowi,którymiadla nichmococzyszczającą,szukaliwnichochronyizanosilidoniegomodły.
https://www.youtube.com/watch?v=sU4jvhg7mGU

PowrótdoBaku. 

Czaswolny,którymożnaprzeznaczyćnazakupsouvenirówczypocztówek.  
Kolacjazregionalnąkuchnią. 
NoclegwBaku.HotelRich-5*. 
https://www.youtube.com/watch?v=k2mLOMmW354 


Dzień 14.  
Wnocytransfernalotnisko.WylotzBaku 


 

