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Ogólne informacje o Gruzji: 
Powierzchnia - 69 700 km2       
Ludność - około 4 5000 000 osób      
Stolica - Tbilisi miasto położone nad 
rzeką Kurą 
System polityczny - republika 
parlamentarna 
Sąsiedzi - Federacja Rosyjska, 
Azerbejdżan, Armenia, Turcja    
Strefa czasowa - UTC + 4      
Kod telefoniczny: + 995 
Oficjalny język państwowy – gruziński. 
Przed wyjazdem warto nauczyć się kilku 
podstawowych słów po gruzińsku. 
Wzbudzimy tym wiele sympatii i jest to 
bardzo miły gest ze strony przyjezdnych: 
 

gamardżobat / gamardżoba *- dzień dobry (wersja grzecznościowa / wersja luźna) 
madloba – dziękuję 
didi madloba – dziękuję bardzo 
gaumardżos – na zdrowie (*zapis fonetyczny) 

Religia - dominującą pozycję zajmuje Gruzińska 
Cerkiew Prawosławna. Wchodząc do cerkwi 
kobiety powinny mieć zasłonięte włosy, ramiona i kolana. Na prowincji kobiety ubierają się 
bardzo skromnie więc można spotkać się  z nieprzychylnym wzrokiem w 
kierunku skąpo ubranych kobiet (np. w krótkich spodenkach lub bluzeczkach na 
ramiączkach) 
 

Waluta - Lari (GEL); Jedno lari jest równe około 1,5 złotego. Przed wyjazdem 
nie warto wymieniać lari w Polsce gdyż kursy są bardzo niekorzystne. W Gruzji 
bez problemu znajdziemy bankomat czy kantor. Zabieramy ze sobą EURO lub 
USD (można też bez problemów LARI wypłacać z bankomatu lub w sklepach płacić kartą) 
 

Restauracje - Restauracji jest sporo, nawet na prowincji. Jedzenie jest 
świeże, smaczne a przede wszystkim tanie,  za bardzo syty obiad 
zapłacimy 10-15 lari. Potrawy, które musimy skosztować to: 

• placki chaczapuri (z mięsem albo serem, czasem z jajkiem),  
• pierożki chinkali (z mięsem i rosołem), 
• gruzińska sałatka z ogórków, pomidorów i kolendry,  
• szaszłyki (grillowane mięso bez dodatków) – 

drobiowe lub wieprzowe 
• zupa lobio z fasolą 
• Badridżani – potrawa ze smażonego bakłażana faszerowanego przyprawioną 

pastą z orzechów 

Największe miasta Gruzji 

 Miasto Region Liczba 

1. Tbilisi  Tbilisi (stolica Gruzji) 1 108 717 

2. Batumi Adżaria 152 839 

3. Kutaisi  Imeretia  147 635 

4. Rustawi Dolna Kartlia  125 103 

5. Gori  Wewnętrzna Kartlia  48 143 

6. Zugdidi Megrelia-Górna 

Swanetia 

42 998 

7. Poti  Megrelia-Górna 

Swanetia 

41 465 

8. Chaszuri Wewnętrzna Kartlia 26 135 

9. Samtred

ia  

Imeretia 25 318 

10

. 

Senaki Megrelia-Górna 

Swanetia 

21 596 
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Podróż samolotem liniami WIZZAIR – w podróż zabieramy ze sobą bagaż 
podręczny (walizka na kółkach) o wymiarach 55 x 40 x 23 cm do 10 kg  oraz 
torbę podręczną 40 x 30 x 20 cm.  
Pojemność butelek z kosmetykami nie może przekraczać łącznie 150 ml 
(butelki do kupienia w sklepach Rossmann); ostre przybory (pilniczek, 
nożyczki) zostawiamy w domu;  
oba bagaże zabieramy na pokład samolotu. 
Jest możliwość dokupienia dodatkowego bagażu do luku: (koszt bagażu w jedna stronę) 
bagaż do 10 kg 128 zł,  
bagaż do 20 kg 190 zł  
bagaż do 32 kg 260 zł  
Zakupy – co warto przywieźć z Gruzji: 
Wino i czacza – te trunki będziemy mieli okazję skosztować a następnie zakupić w 
jednej z gruzińskich winnic, jak również delektować się nimi na każdej z wieczornych supr 
 

Rogi do picia wina - jedno z najpopularniejszych pamiątek, które przywozi się  z Gruzji. 
Ciekawostką jest, że gruzińskie wino pije się tutaj ze wszystkiego – z dachówki, byczych 
rogów, glinianych czarek, dużych szklanek… Kieliszki są dopiero na końcu tej listy! 
 

Rękodzieło. Skarbem Gruzji jest również unikatowe rękodzieło. Na targowiskach i straganach 
znajdziecie broń białą – kindżały – wełniane szale, czapki ze wszystkich regionów kraju, które 
są od siebie zupełnie odrębne i dzięki temu można w łatwy sposób rozpoznać, kto z której 
części pochodzi, czy też gliniane wyroby: czarki, rogi, talerze i inne naczynia 
 

Czurczchele - każdy, kto odwiedził Gruzję, na pewno wielokrotnie natknął się i pewnie 
próbował słynnych gruzińskich snickersów, czyli czurczcheli. Są to nanizane na nitkę orzechy 
włoskie, które macza się w podgrzanej masie winogronowo-mącznej, a następnie pozostawia 
się do wysuszenia na około siedem dni. Słodkie i naturalne sopelki stanowią ogromne źródło 
energii i sprawdzają się jako wzmocnienie w trakcie wyprawy. Koszt takiej przyjemności to 
około 3 GEL za sztukę 
Przyprawy - sól swanecka, ucho suneli, szafran i sosy (tkemali i adżikę), które znakomicie 
nadają się do wielu – niekoniecznie gruzińskich – potraw. Produkty te kupujemy na typowych 
wschodnich bazarach i targowiskach 

ŻYCZYMY UDANEJ PODRÓŻY! 
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