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GRUZJA
Bliskie spotkania
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Wyrusz w życiową podróż
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Butikowe Biuro 
Podróży Alternatywnych

„Miejsca nabierają znaczenia 
poprzez doświadczenie i przemia-
nę, jaką za sobą niosą. Wierzę, że 
podróż sama w sobie jest zmianą, 
kiedy tylko zostawi się swoje wy-
obrażenie o niej”
 
Renata Sabela, 
założycielka Soul Travel

etyczne wyprawy
autentyczne ceremonie i rytuały
niecodzienne aktywności w naturze
butikowe hotele i ekologiczne kempingi
lokalna kuchnia
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Gruzja
Wyprawa fotograficzna do Kachetii i Tuszetii 

Warsztaty fotograficzne w Gruzji 
to podróż dla tych, którzy kochają 
bogatą kulturę i proste tradycje. 

Podczas fotowyprawy doświadczymy 
ich pięcioma zmysłami, przemierzając 
rozmaite szlaki. Od starych kościołów, 
przez pastwiska owiec i kóz, po cesarskie 
łaźnie oraz wieczorne supry i biesiady. 
Wszystko w oprawie małych miasteczek. 
A co najważniejsze – wśród ludzi, którzy 
kochają swój kraj: Gruzinów oraz przed-
stawicieli wielu mniejszości narodo-
wych i regionalnych. To z nimi będziemy 
wspólnie spędzać czas, dokumentując 
codzienność, tradycje i odświętne wy-
darzenia.  

Fotoekspedycje Soul Travel łączą eks-
plorację z intensywną nauką fotogra-
fii. Fotowyprawę poprowadzi znawczyni 
i mieszkanka regionu – Magdalena Konik 
– wraz ze swoimi tuszeckimi i kachetyj-
skimi przyjaciółmi. Od strony warszta-
towej czuwać będzie doświadczony 
fotograf i szkoleniowiec Akademii Niko-
na, Michał Leja. Po zapisaniu się na fo-
towyprawę, Michał będzie do dyspozy-
cji w wyznaczonych terminach tak, by 
każdy z uczestników mógł się wcześniej 
przygotować do wyjazdu.

warsztaty fotografii ulicznej, kre-
acyjnej i portretowej oraz wykłady 
fotograficzne

podróż do pasterzy przez hale wy-
sokiego Kaukazu

uczestnictwo w gruzińskich trady-
cjach podczas wspólnych biesiad 
i supr

uczestnictwo w święcie Mariamoba 
(Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny)

uczestnictwo w tradycji winobrania 
i degustacje wina

warsztaty gotowania chinkali 
z mieszkańcami 

eksploracja okolic samochodami 
terenowymi i pieszo 

gorące siarkowe kąpiele w cesar-
skich łaźniach i górskich źródłach

komfortowe, rodzinne pensjonaty 
w górach, butikowe hotele i resorty 
wśród natury

Atrakcje wyprawy:
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Przewodnik i jego nastawienie są klu-
czem do stworzenia wspaniałej atmos-
fery podczas fotowyprawy. Dlatego fo-
toekspedycję poprowadzi znawczyni 
regionu – Magdalena Konik – wraz ze 
swoimi tuszeckimi i kachetyjskimi przy-
jaciółmi. Gruzja to dla niej drugi dom, 
w którym mieszka od kilku lat, a od 2017 
r. bezpośrednio w samej Tuszetii. Na co 
dzień uwiecznia i spisuje ginące tradycje 
Wschodniego Kaukazu oraz współpra-
cuje z Tuszeckim Parkiem Narodowym 
jako przewodniczka kulturalna i górska. 
Zabierze nas przetartymi szlakami, do 
tego co jej bliskie, wysoko na halach 
Kaukazu i na równinach Kachetii. 

Fotograf – Michał Leja

Podróżuje w miejsca, w których powie-
trze pachnie niepokojem. W fotogra-
fii szuka wyciszenia i refleksji, nie omija 
trudnych historii. W Akademii Nikona 
prowadzi zajęcia i warsztaty plenerowe 
m.in. ze sztuki street photo. Dzięki wie-
loletniemu doświadczeniu w branży 
fotograficzno-edukacyjnej Michał Leja 
zorganizuje na miejscu niezapomniane 
warsztaty fotografii ulicznej, kreacyjnej 
i portretowej. Pokieruje i wytłumaczy, 
w jaki sposób uwiecznić echo dawnej 
historii i współczesną codzienność. Od 
strony technicznej omówi także obsłu-
gę sprzętu fotograficznego, wyjaśni jak 
fotografować z lampą, pomoże w post-
produkcji powstałych na miejscu foto-
grafii, przybliżając jednocześnie obsłu-
gę programów Lightroom i Photoshop. 
Poprowadzi również szereg wykładów 
(w Akademii Nikona każdy z nich jest te-
matem odrębnych warsztatów).  

Przewodnicy
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Gruzja to wyzwanie poznawcze: jak nie 
ślizgać się po jej powierzchni, a wniknąć 
w to, co nadaje smak podróży? Kluczem 
jest podróżowanie w rytmie slow, dołą-
czenie do miejscowych tradycji i długie 
rozmowy przy ogniu. 

Na wyjazdowe warsztaty fotograficzne 
wybraliśmy region Tuszetii, a wraz z nim 
podróż z pasterzami przez hale wyso-
kiego Kaukazu. Wszystko po to, by być 
blisko mieszkańców, zrozumieć kulturę 
poprzez obserwację, przyjrzeć się niepo-
wtarzalnym sytuacjom, a następnie od-
dać obrazem to, co poza słowem. 

Podróż podzielona jest na dwa eta-
py. Początkowo wyruszymy w rzadko 
uczęszczany, górzysty rejon Tuszetii. Tam 
przez kilka dni wysoko w górach będzie-

Rytm podróży
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my obserwować i uczestniczyć w co-
dziennym życiu pasterzy. Zamieszkamy 
z nimi na wiosce, odwiedzimy wysoko 
w górach na farmie, będziemy towarzy-
szyć im w pracy. 

Drugą częścią fotoekspedycji (z apara-
tem w dłoni) będą celebracje i uczty. Od 
uczestnictwa w święcie religijnym Ma-
riamoba, przez tradycje jeździeckie, po 
pełne kosze dorodnych winogron i wie-
czorne biesiady oraz supry z tamadą. 
Wszystko to połączy jedno: smak wina. 

Nie spieszymy się. To światło wyznacza 
rytm tej fotoekspedycji, dlatego „wschód 
słońca” oraz „zachód słońca” są osią fo-
towyprawy. Mnogość niewymuszonych, 
naturalnych sytuacji pozwoli na zrozu-
mienie fotografowanej kultury i świa-
dome przygotowanie dokumentacji fo-
tograficznej. Tylko naciśnięcie migawki 
dzieli ulotną chwilę od trwałego wspo-
mnienia.
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Pięć zmysłów

Wiara w Tuszetii

Święto Mariamoba 

Kultury nie można jedynie zrozumieć, ra-
cjonalnie wytłumaczyć. Nią się nasiąka, 
ona nas przenika, powoli otwiera zmysły 
na nowe doświadczenia. Podczas foto-
wyprawy zasmakujesz gruzińskich po-
traw, poczujesz zapach dorodnych owo-
ców i warzyw. To naprawdę inny smak! 
Zanurzysz ciało w gorących wodach 
siarkowych w cesarskich kilkusetletnich 
łaźniach. Usłyszysz gruzińskie i tuszeckie 
pieśni, będące, prócz idealne-go kadru, 
nierozerwalną częścią kultury podczas 
większości biesiad i wspólnego spędza-
nia czasu. A wówczas przymknij oczy… 
Niech harmonijne głosy niosą Cię wyso-
ko w góry i na stepy, o których śpiewają 
mieszkańcy. Ta wyprawa fotograficzna 
rozbudzi wszystkie zmysły!

Religia w rejonie Tuszetii wymyka się 
opisom. Tutaj wielowiekowe pogańskie 
wierzenia społeczności mieszają się 
z chrześcijańskimi tradycjami, napły-
wającymi z południowych dolin. Zoba-
czymy cerkwie, czasem bezpośrednio 
sąsiadujące z ołtarzami pogańskimi – 
hati. Podczas uroczystych świąt i wyda-
rzeń rodzinnych składa się na nich ofiary 
ze zwierząt, wznosząc przy tym toast ku 
czci danego boga i Tuszetii. Synkretyzm 
religijny pobudza do zadawania pytań 
i obserwacji, a wieczorową porą do słu-

Czyli Wniebowzięcie Najświętszej Marii 
Panny. To jedno z najważniejszych świąt 
chrześcijańskich obchodzi się w Gruzji 28 
sierpnia. Ten dzień to dla Gruzinów czas 
na rodzinne spotkania, przygotowanie 
posiłków i biesiadowanie. W miejscowo-
ści Omalo suprę dodatkowo poprzedza 
wyścig młodzieńców na koniach, który 
mogą obserwować goście z zewnątrz. 
To wyjątkowe widowisko z pewnością 
przyniesie wiele dynamicznych kadrów. 
Podczas całej fotoekspedycji Michał Leja 
ukaże tajniki dyskretnej pracy fotografa. 
Dowiesz się, jak zagłębić się w interesu-
jące tematy bez zakłócania naturalnych 
rytmów lokalnych społeczności.
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chania o tym, jak pierwsi Tuszowie ze-
szli do Doliny Alazałuchan, naśladując 
chrześcijańskie zwyczaje. Dowiesz się, 
dlaczego kobiety nie mogą wchodzić 
w miejsca święte dla Tuszów i jak wyglą-
da podział na role wśród górali.

Tradycja uprawy winogron (jest ich po-
nad 500 odmian) i produkcji wina się-
ga kilku tysięcy lat. To znakomite wina 
wytwarzane z najstarszych szczepów 
winogron. Oczywiście pewnym opiniom 
nie wolno wierzyć, ot tak, na słowo. Dla-
tego podczas ekspedycji fotograficznej 
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Winobranie

Noclegi i transport

zasmakujesz w winie, i to nie raz. Czas 
fotowyprawy zbiega się bowiem z po-
czątkiem winnych zbiorów. Winobranie 
to wydarzenie, które łączy pokolenia, ro-
dzinę, znajomych i sąsiadów. Skorzystasz 
z niepowtarzalnej okazji, aby uczestni-
czyć w tej wiekowej tradycji i zachować 
ją w kadrach. Winobranie odbędzie się 
w miejscowości Ruispiri, u podnóży Kau-
kazu w największym regionie winnym – 
Kachetii. 

Wybór każdego miejsca noclegowego – 
od butikowych hoteli w miastach przez 
pensjonaty tuszeckich przyjaciół, po 
bardzo komfortowe resorty wśród natu-
ry – pozwala na niewymuszone pozna-
nie mieszkańców i odpoczynek w blisko-
ści przyrody. Wyruszymy samochodami 
terenowymi, aby nic nas nie ogranicza-
ło w docieraniu do najdalszych wiosek 
i ukrytych w górach miejsc.
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Spotkanie na międzynarodowym lotni-
sku w Warszawie. Wylot o godzinie 22:30 
do Tbilisi. 

Poranne lądowanie w Tbilisi i przejazd 
do hotelu na odpoczynek. Po później-
szym śniadaniu udamy się na spacer 
uliczkami historycznego centrum. Mię-
dzy starymi kamienicami znajdziemy 
czas na niespieszną fotografię uliczną 
i poznanie zakamarków stolicy Gruzji. 
Późnym popołudniem udamy się na 
powitalną, uroczystą kolację, zwaną 
suprą. Po uczcie nabierzemy sił na od-
krywanie miasta nocą. Nocleg w hotelu 
w Tbilisi.

Wczesnym rankiem udamy się na pół-
noc, w stronę gór Kaukazu. Po drodze za-
trzymamy się w stolicy Kachetii – Telavi. 
Tam odwiedzimy największy w mieście 
bazar. Prawdziwa uczta kadrów, a tak-
że zaznajomienie się z dynamiką dnia 
codziennego mieszkańców. To również 
okazja do spróbowania wybornych gru-
zińskich serów, miodów i przypraw. 

Po uzupełnieniu zapasów wyruszymy 
w tuszeckie góry. Początkowo między 
polami winogronowymi i wioskami, po-
tem coraz wyżej górską drogą. Na pik-
nikowy lunch zatrzymamy się na przełę-
czy Abano (2850 m n.p.m.), przy bramie 
do Tusheti, skąd rozpościera się widok, 
którego nie da się zapomnieć. Późnym 
popołudniem dotrzemy do Dolnego 
Omalo, gdzie gospodarze ugoszczą nas 
winem swojej produkcji oraz typowymi 
tuszeckimi daniami. Nocleg w pensjo-
nacie w Dolnym Omalo.

Tego dnia przejedziemy terenowymi 
samochodami po szutrowych drogach 
górskich, z Omalo do Dartlo – jednej 
z najpiękniejszych wsi obronnych w re-
gionie. To właśnie tam znajdują się po-
gańskie ołtarze, zwane hati. Zwyczajowo 
dostępne są tylko dla mężczyzn, ale tu-
taj jeden z nich mogą odwiedzać kobie-
ty. Zobaczymy miejsca, gdzie odbywają 
się święta Atengenoby oraz stary tu-
szecki sąd. Zamieszkamy na jedną noc 
w zrekonstruowanym domu obronnym. 
Wieczorem zasiądziemy przy suto za-
stawionym stole z góralami, by biesia-
dować z tamadą. Nocleg w pensjonacie 
w Dartlo. 

Dzień 1: Warszawa – 
Tbilisi

Dzień 2: 
Tbilisi

Dzień 3: 
Tbilisi - Telavi – Omalo

Dzień 4: 
Dolne Omalo – Dartlo

12
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Przed świtem wyruszymy samochoda-
mi terenowymi na okoliczne wzgórze, 
z którego roztacza się widok na Dartlo 
oraz ruiny Twierdzy Kvavlo. Po porannym 
spektaklu wrócimy na śniadanie i odpo-
czynek do Dartlo. Tego dnia udamy się 
do jednej z najwyżej położonych w Euro-
pie wsi – Bochorna. Poznamy lokalnych 
gospodarzy, nielicznych którzy jeszcze 
pozostali w osadzie. 
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Dzień 5: 
Dartlo, Bochorna 
i pasterska osada

Następnie udamy się do wioski Dochu. 
Droga do niej urywa się już po kilkuset 
metrach. Mieszkańcy nie chcą dobudo-
wania kolejnego kawałka z obawy przed 
większym napływem turystów. Ale ci, któ-
rzy podejmą trud drogi, zostaną przyjęci 
po przyjacielsku. Odpoczynek w wiosce, 
by późnym popołudniem udać się do 
pobliskiej pasterskiej osady. Tam spę-
dzimy wieczór wśród zaprzyjaźnionych 
pasterzy. Wieczorem ognisko i rozmowy 
przy winie w kilku językach – od tuszec-
kiego, przez rosyjski, po prosty angielski. 
Wszystko w tłumaczeniu przewodniczki 
Magdy na język polski. Powrót do pen-
sjonatu do Omalo. Nocleg.
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Pobudka przed świtem, tak by o “zło-
tej godzinie”, podczas której światło do 
zdjęć jest najkorzystniejsze, towarzy-
szyć pasterzom w porannych rytuałach. 
Dzień pasterski zaczyna się często od 
kawy, a potem od wspólnych obowiąz-
ków, takich jak przygotowanie śniadania. 
Kiedy pasterze wyjdą na wysokogórskie 
łąki, my wyjedziemy w drogę powrotną 

Dzień 6: 
Dolne Omalo i okolice

autami do Omalo. Około południa przy-
gotujemy się na obchody święta Ma-
ryjnego – Mariamoba, a właściwie naj-
bardziej widowiskowej jego części, czyli 
wyścigu konnego. 

Gdy mieszkańcy Omalo udadzą się na 
supry, wrócimy do dolnej części wsi. 
Tam poznamy bliżej pozostałych miesz-
kańców i ich codzienne życie. Wspól-
nie przyrządzimy chinkali – tradycyjne 
pierożki z mięsem i rosołkiem w środku. 
Uczta dla oczu i podniebienia! Nocleg 
w pensjonacie w Dolnym Omalo. 

14
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Rano opuścimy Tuszetię, by wrócić na 
równiny kachetyjskie. Po drodze do-
świadczymy błogości, kąpiąc się w gorą-
cych źródłach siarkowych. Woda z mine-
rałami uśmierza stany zapalne stawów 
i regeneruje po dużym wysiłku. To chwile 
relaksu z pięknym widokiem na góry. Po 
opuszczeniu gór zatrzymamy się w Ru-
ispiri – niewielkiej miejscowości nieopo-
dal Telavi. Kaukaz nad nami i Alazańska 
Równina przed nami będą inspirującym 
otoczeniem do rozmów o fotografii i tra-
dycjach regionu. Noc w hotelu w Ruispiri.

Z rana wyruszymy na pola winogrono-
we. Uwiecznimy to, co w Kachetii naj-
istotniejsze – winobranie i towarzyszą-
ce mu tradycje. Po kilkugodzinnej sesji 
fotograficznej przejedziemy do jednej 
ze starych winnic, gdzie będziemy eks-
perymentować z fotografią portretową. 
Twarze mieszkańców, wiekowe mury 
i ciepłe światło końca lata, to plener ide-
alny. Noc w hotelu w Ruispiri.

15

Dzień 7: 
Dolne Omalo – Ruispiri

Dzień 8: 
Ruispiri i okolice
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Wyruszymy przez Góry Gomborskie do 
Tbilisi. W stolicy zagłębimy się w uliczki 
jednego z największych bazarów. Poczu-
jemy miejski klimat poza centrum. Na-
stępnie relaks w tradycyjnych łaźniach 
siarkowych, bez których ciężko wyobra-
zić sobie popołudnie w stolicy. Wieczo-
rem udamy się na kolację do znako-
mitej narodowej restauracji, by tak jak 
inni lokalni goście, z dumą uczestniczyć 
w tradycyjnych tańcach i śpiewach. To 
typowy sposób spędzania czasu przez 
mieszkańców stolicy Gruzji. 

O 1:30 wykwaterowanie i transport na 
lotnisko. Wylot do Warszawy o 4:30. Lą-
dowanie w Warszawie w godzinach po-
rannych.

Dzień 9: 
Ruispiri – Tbilisi

Dzień 10: 
Tbilisi – Warszawa

16
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Wszyscy uczestnicy otrzymają: 
•	 własną fotoksiążkę ArtiBook ONE 30×20 (60 stron) 

do utrwalenia wspomnień 
•	 stałą zniżkę na zakupy w sklepie Artibo, 

ważną do końca roku

Upominki 
dla uczestników wyprawy
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Data:  22.08-31.08.2023
Grupa: 6 - 10 osób
Cena: 4000 PLN + 1770 €
Po zniżce: 4000 PLN + 1470 €
Oszczędzasz 300 € rezerwując fotowyprawę do 15.02!

Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.

Wliczone w koszty wyprawy: 

2 noclegi w hotelu w Ruispiri; 3 noclegi w butikowym hotelu w Tbilisi, 2 
noclegi w Dolnym Omalo w pokojach 2-os., 1 nocleg w Dartlo w poko-
jach 2 i 3-os, 1 noc w górach w osadzie pasterskiej w namiotach

transport samochodami terenowymi z napędem 4x4

odżywcza i wyśmienita lokalna kuchnia (śniadanie, obiad, kolacja)

wino do obiadów i kolacji

kąpiel w gruzińskich łaźniach w Tbilisi

kąpiel w ciepłych źródłach siarkowych w górach

wieczorne supry przy ogniu u pasterzy

degustacje wina w winiarniach

warsztaty i opieka fotografa - Michała Lei

opieka polskojęzycznej pilotki - Magdaleny Konik 

2 lub 3 doświadczonych kierowców górskich pochodzących z rejonu 
Tuszetii 

ubezpieczenie KL – 100 000 €, NW – 16 000 PLN, BAGAŻ – 1 600 PLN

5% dochodów wspiera lokalne projekty



19

bilet lotniczy na trasie Warszawa - Tbilisi - Warszawa liniami lotniczymi LOT  
(ok. 1 200 PLN)

opłaty do wejść do obiektów oraz napiwki trzeba przeznaczyć 170 €

wydatki natury osobistej

dopłata do pokoju jednoosobowego: 420 €

Niewliczone w koszty wyprawy:

Organizator: 

Informacje i zapisy: 

Soul Travel   
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 
Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA o numerze 1272110596

www.soultravel.pl 
info@soultravel.pl (zalecany kontakt) 
tel: + 48 501 023 258 - Renata Sabela
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