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INFORMACJE PRAKTYCZNE 
 
 

POGODA  
Lipiec w Gruzji jest bardzo upalny (ale może zdarzyć się deszcz). Proszę pamiętać, że 
będziemy też w górach, a więc trzeba się przygotować na duże różnice temperatur. 
Prosimy o zabranie wygodnego obuwia i koniecznie nakrycia głowy! Zakrycie ramion i 
kolan (u pań także głowy) będzie również konieczne przy wejściu do większości cerkwi. 
Panie w spodniach nie zostaną wpuszczone do cerkwi- w większości miejsc można 
przy wejściu skorzystać z przygotowanych chust aby zasłonić spodnie. 
Proponujemy zabrać obuwie plażowe, bo plaża w Batumi jest kamienista. 
 
WALUTA 
Lari (GEL), (dzieli się na 100 Tetri), 1 USD = 2,40 GEL, 1 EUR = 2,80 GEL 
Walutę wymieniamy w bankach lub kantorach (raczej nie na lotnisku). Można też 
wypłacać przy użyciu karty z bankomatów. 
Sugerujemy raczej zabranie dolarów i koniecznie w drobnych nominałach. W sklepach i 
restauracjach płacimy tylko lokalną walutą. W niektórych miejscach można płacić 
kartami kredytowymi. 
 
CO KUPIĆ  
Gruzja słynie ze świetnych alkoholi i unikatowych rękodzieł. Na licznych targowiskach 
można dostać tzw. kindżały – wełniane szale, czapki ze wszystkich regionów kraju, 
które pozwalają na rozróżnienie kto skąd jest lub też gliniane wyroby jak choćby talerze 
i inne naczynia. Sztandarową przekąską każdego Gruzina jest czurczhela nazywana 
gruzińskim snickersem. Są to orzechy włoskie maczane w podgrzanej masie 
winogronowo-mącznej, które zostają poddawane procesowi suszenia przez około 7 dni. 
Warto również zainwestować w gruzińskie, regionalne przyprawy takie jak sól 
swanecka, szafran i ucho sunęli lub sosy jak chociażby tkemala i adżika.  
 
PRĄD 
Napięcie w gniazdkach wynosi 220 V. Gniazdka te same co w Europie.  
 
ZWYCZAJE 
Gruzini są niesamowicie gościnni. Z przyjemnością oferują przekąski, wino, obiad, a 
zdarza się, że również nocleg. Przede wszystkim wynika to z bardzo poważnego 
podejścia do powiedzenia „Gość w dom – bóg w dom”. Należy jednak pamiętać, że z 
reguły są oni ludźmi biednymi, a pomimo tego są w stanie dać gościowi ostatni kawałek 
chleba. Nie nadużywajcie więc ich gościnności. Najlepiej dać coś w zamian.  
 
INTERNET 
W większości miejsc jest dostępne Wi-Fi. 15 GB kosztuje około 30 lari.  
 
KUCHNIA 
Gruzińska kuchnia jest smaczna, o ile nie jedziemy tam na dłuższy okres czasu. Ich 
dieta jest mało zróżnicowana, a na większość posiłków jedzą podobne rzeczy, a do 
większość posiłków popijają oczywiście winem. Za sztandarowe posiłki uznaje się 
placki chaczapuri (z mięsem lub serem, niekiedy z jajkiem), pierożki chinkali (z mięsem 
i rosołem), gruzińską sałatkę z ogórków, pomidorów i kolendry i szaszłyki z samym 
grillowanym mięsem drobiowym lub wieprzowym. Dużą popularnością cieszy się także 
lemoniada z estragonem, która jednak większości nie wpasowuje się w gusta.  
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BEZPIECZEŃSTWO 
Stanowi bezpieczny kierunek na wakacje. Należy jednak pamiętać o zachowaniu 
standardowego bezpieczeństwa i czujności, gdyż jak w każdym kraju, mogą napotkać 
nas nieoczekiwane, niejednokrotnie nieprzyjemne zdarzenia. Pamiętajcie, że Gruzini 
poruszają się samochodami w dość brawurowy sposób. Zachowajcie szczególną 
ostrożność przed wejściem na przejście dla pieszych lub poruszając się poboczem. 
Warto zwrócić również szczególną uwagę podczas wymiany waluty. Podczas wymiany 
gotówki, jak w innych krajach możemy paść ofiarą przestępstwa (kradzieży).  
 
PALENIE 
Gruzini palą w bardzo dużych ilościach i bardzo często. Nie obowiązuje zakaz palenia 
w miejscach publicznych, a palenie jest bardzo popularne dosłownie wszędzie.  
 
 

http://www.verotravel.pl/
mailto:biuro@verotravel.pl
mailto:ruda.domino@verotravel.pl
http://www.moja-pielgrzymka.eu/

