
Cestovateľský hit roku 2018 

G R U Z Í N S K O 

საქართველო 
Cesta za históriou, kultúrou a prírodnými krásami kaukazskej krajiny  

12.05. -19.05.2018/ 8 dní 

22.250 Kč plus letenka 

 
 Cena je KONEČNÁ a zahŕňa: 

- 7x ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s  

raňajkami  

- 1x večera v gruzínskej rodine 

- všetky transfery v rámci výletov    

- služby slovenského a gruzínskeho 

delegáta 

 

Cena nezahŕňa: 

- spiatočnú letenku Praha – Tbilisi / cena 5.700 – 8.500 Kč v závislosti na včasnosti nákupu/ 

(v rámci ceny letenky je: batožina do 23kg + príručná, 

strava a nápoje na palube lietadla, letiskové poplatky) 

- cestovné poistenie a storno zájazdu (16 EUR/8 dní)  

- vstupné počas výletov, bakšišné 10 EUR (pre vodiča a personál) 

Minimálny počet účastníkov: 10 osôb 

P R O G R A M : 

/Zmeny v programu z časových a organizačných dôvodov sú vyhradené./ 

12.05.2018 

11,00 odlet z Prahy,Bratislavy (doba letu 3 hodiny a 20 minút) 

16,10 prílet do Tbilisi, transfer do hotela 

Po ubytovaní a krátkom oddychu prehliadka Tbilisi – (UNESCO) hlavným mestom Gruzínska 

(Sakartvelo) sa stalo v 5.storočí n.l. Potom bolo mnohorát dobyté Peržanmi, Arabmi, Byzantíncami 

a Turkami. Metropolou najsilnejšej ríše na Blízkom Východe sa opätovne stalo po r. 1121. Názov je 

odvodený od slova “tbili“ , čo znamená teplý, a to preto, že v ňom bolo objavených až 30 termálnych 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

prameňov. Mesto bohaté na históriu, pamiatky a kultúru. V súčasnosti dynamicky sa 

rozvíjajúce a rastúce. Prvý večer si pozrieme Staré mesto(Kala) a jeho námestia, ako sú 

Námestie Slobody s pamätníkom víťazstva, postavené Rusmi po roku 1820, budovu radnice a 

divadla, Námestie Iraklia II. a katedrálu Sioni(sídlo gruzínskeho patriarchu), Mierový Most 

postavený v roku 2010, ktorý symbolizuje prechod Gruzínska z minulosti do lepšej súčasnosti. 

 
13.05.2018 

Po raňajkách odchod do Kacheti – provincie 

východne od Tbilisi, známej pestovaním vinnej 

révy. 

Návštívime zrúcaniny hradu Ujarma, sídla 

kráľa Vachtanga Gorgasaliho – zakladateľa 

Tbilisi 

Kláštor a pevnosť Gremi (UNESCO), postavenú 

v r. 1565 – ukážka vplyvu perzskej kultúry na 

gruzínsku 

Potom pokračujeme k Bazilike Nekresi, je to 

najstarší gruzínsky chrám pochádzajúci asi zo 

4.storočia, boli tu však nájdené texty písané 

gruzínskym písmom, ktoré sa datujú do 1.- 

3.storočia. 

Kláštor Bodbe, ženský kláštor, postavený na 

mieste hrobu sv. Nino, ktorá priniesla 

kresťanstvo do Gruzínska. 

Signagi - opevnené mesto s 28 strážnymi 

vežami a vybudované na vysokom hrebeni 

hôr, cez ktoré prechádzali kupci za čias 

Hodvábnej cesty. Tiež nazývané Mestom 

lásky, chodia sa sem sobášiť zaľúbenci   

z celého Gruzínska a aj zo sveta. Večer sa 

vrátime do Tbilisi a pozreme si katedrálu 

Sameba (Sv. Trojice), postavenej na hore Elija 

a dokončenej v roku 2004. Je to najväčšia 

náboženská stavba na Južnom Kaukaze. 

Prejdeme sa po Moste Metekchi, ktorý nám 

pripomína krvavé udalosti. R. 1225 boli 

Gruzínci porazení sultánom Khwarezmid 

Jalalom ad-Dinom, ktorý dal potom sťať tisícky 

kresťanov a ich hlavy pohádzal z mosta do 

rieky Kury (Mtkvari). 



14.05.2018 
 

Tento deň nás čaká výlet po vojenskej ceste do 

prírodnej rezervácie a mesta Kazbegi. V diaľke 

uvidíme Kazbek - najvyššiu horu tejto časti Kaukazu 

(5033 m), vyhasnutá sopka. Na tomto mieste bol ku 

skale prikovaný gruzínsky Amirani (Prometeus) a 

miesto kde stál Abrahámov stan, ktorý chránil 

jasličky, v ktorých sa narodil Kristus. 

Potom nás čaká dedinka Ananauri (UNESCO) s 

komplexom kostolov postavených na brehu 

umelého jazera, kostol Nanebovzatie Panny Márie 

z r. 1689, tiež strážna veža z 12. storočia. 

Kostol Gergeti, kostol sv. Atrojice postavený v 14. 

storočí vo výške 2170 m. 

Dariali, kláštor Archanjela Gabriela a Michala, 

postavený na hraniciach s Ruskom 

Sno, sídlo Patriarchu Gruzínskej ortodoxnej cirkvi 

Cestou späť do Tbilisi navštívime Mcchetu (UNESCO) 

mesto duchovnej identity Gruzínska, mesto kde sídli 

duša kráľa Kartla, bolo obývané už pred 5000 rokmi, 

bývalé hlavné mesto. 

Kláštor Javri (UNESCO), stojí na skalnatom kopci na 

sútoku riek  Mtkvari a Aragvi s výhľadom na 

Mcchetu. V 4. storočí sa tu kráľovská rodina 

obrátila na kresťanstvo, ktoré sem priniesla svätá 

Nino. 

Sveti Cchoveli (UNESCO), katedrála 12-tich 

apoštolov, postavená v r.1010-29, sem priniesol 

Eliáš rúško, ktoré mal Kristus oblečené pri 

ukrižovaní. 

Pevnosť Narikala s krásnym výhľadom na Tbilisi, 

postavená Peržanmi v roku 360 a v jej blízkosti 

môžeme navštíviť kostol sv. Mikuláša. 

Vo večerných hodinách návrat do hotela v Tbilisi. 



15.05.2018 
 

Z Tbilisi vycestujeme do Vardzie(UNESCO), kde sa nachádza najznámejšie skalné mesto na svete. 

Kláštor Green Mtsvane prepadnutý v 16. storočí Šachom Thamasom, ktorý vyvraždil všetkých 

mníchov. 

Hrad Rabati postavený v 9. storočí, mnohokrát neúspešne obliehaný Osmanmi. Nedávno 

zrekonštruovaný. Obdivovaný a milovaný romantikmi. 

Starobylý Kláštor Sapara zo 14. storočia s freskami v byzantskom štýle. 

Kláštor Zarzma, komplex budov, ktorému dominuje kostol s jednou z najväčších zvoníc v Gruzínsku. 

Ubytujeme sa v meste Akhalcike, obývanom hlavne Arméncami a v minulosti známom obchodom 

s otrokmi. 



 

16.05.2018 
 

Po raňajkách smerujeme do Svaneti 

(UNESCO). Je to horský región v oblasti 

Veľkého Kaukazu, považovaný za dušu 

Gruzínska. V časoch mongolských nájazdov to 

boli     ukrývané      najsvätejšie      ikony 

a najvzácnejšie poklady. 

Cestou navštívime Kutajsi, mesto obývané už 

v 17. storočí pred n.l., centrum bájnej 

Kolchidy a do roku 1121 metropola 

Gruzínska. 

Je tu krásna katedrála Bargrati (UNESCO) a 

kláštor Gelati (UNESCO) s množstvom 

vzácnych fresiek a obrovskou mozaikou a 

hrob kráľa Davida IV. 

Opustíme Kutajsi a ubytujeme sa v Mestii, 

horskom mestečku 1400 m n.m. s obrannými 

vežami postavené v typickom svanetskom 

štýle a s nádychom alpskej architektúry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.05.2018 

Čaká nás menej náročný deň na cestovanie. 

Navštívime Historicko-etnografické múzeum. 

Uvidíme strážne veže v Svaneti. 

Lanovkou sa vyvezieme na horu, odkiaľ je krásny 

výhľad na Kaukaz. Večer sa vrátime do hotela 

v Mestii. 

 
 
 
 
 



 

18.05.2018 
 

Skoro ráno po raňajkách sa vydáme na spiatočnú cestu do Tbilisi. 

Cestou si ešte počas pár zastávok vychutnáme krásne výhľady na Veľký Kaukaz. Popoludní sa potúlame 

po uličkách v Starom Tbilisi a budeme sa tešiť na večeru v gruzínskej rodine, kde si pochutnáme na 

tradičných gruzínskych jedlách a ochutnáme domáce víno a pálenku, ale aj ich prírodné šťavy a čaj. 

Vo večerných hodinách návrat do hotela v Tbilisi. 

 

 
 

 

19.05.2019 
 

Po skorých raňajkách sa presunieme sa na letisko. 

8,40 odlet z Tbilisi - 10,00 prílet do Bratislavy, Prahy



 


