GRÚZIAI PROGRAM
A Kaukázus hegyvidéke és a korai kereszténység emlékei +
örményországi hosszabbítási lehetőség
Változatos programunkban a Kaukázus hegyei régióit, borvidékeit és kulturális nevezetességeit
ismerjük meg. Látványos elemei utazásunknak az UNESCO világörökség műemlékek, de emellett
történelmi városok, várak, kolostorok, templomok, zarándokhelyek, barlang városok szerepelnek
komplex ajánlatunkban. A természet is kiemelkedő szerepet kap: tavak, erdők, sivatagi táj,
hegyek, kanyonok, gleccserek, hőforrások és a borvidékek meglátogatása is. Így válik teljessé a
nagyon aktív, változatos, színes programunk. Ha tényleg meg akarod ismerni Grúziát, akkor itt a
helyed közöttünk.
RÉSZLETES PROGRAM:
1. nap, péntek (2017. aug. 4.) Budapest – Kutaisi
Indulás Budapestről este a Wizz Air menetrendszerinti járatával Kutaisiba. Éjszaka a repülőn.
2. nap, szombat, Svaneti régió, Mestia
Hajnalban érkezünk Kutaisiba. Saját bérelt buszunkkal indulunk innen a hegyek felé. Kora reggel
kis bevásárlás, pénzváltás a Zugdidi piacon, majd a Jvari víztározónál megállunk egy piknikre.
Innen kapaszkodunk fel robogó folyók mellett a mesés Svaneti tartományba, a Kaukázus hegyei
közé, ahová általában irodák nem indítanak utakat, mert bonyolult a logisztika. Pedig ez utunk
egyik természeti csúcspontja, érdemes buszozni miatta, így látjuk teljes egészében Grúziát. Igaz
ez a régió csak a nyári hónapokban látogatható. Különlegességéhez még az is hozzájárul, hogy
ezen a helyen nemrég még élt a vérbosszú törvénye, és Grúzián belül is különlegesnek számít
ennek a vidéknek a kultúrája, svan nyelve és építészete. A települések elhelyezkedése pazar, s
köröttünk ötezres hegyek csúcsaiban gyönyörködhetünk.
Elszigetelt hegyi elhelyezkedése miatti izoláltságának köszönhetően ez a vidék megőrizte
hagyományos életformáját. Ennek jellegzetes építészeti megjelenítése a Svan tornyok
(tulajdonképpen lakóházak), melybe csak létrán keresztül lehetett bejutni, hogy elejét vegyék a
nem kívánt vérbosszúnak. Elfoglaljuk szállásunkat, egy családi vendégházat, lepihenünk a hosszú
repülőút és buszozás után.
Délután teszünk egy rövid kis ismerkedést a hellyel, illetve ha jó idő van, akkor kihasználjuk és
kirándulunk is egyet, s ma megyünk a gleccserhez, vagy a libegő jellegű felvonóval a közeli hegy
tetejére. Egy felvonó repít minket a hegyen 800 méterrel feljebb, ahonnan jó idő esetén
meseszép kilátás nyílik a szemközti ötezres hegycsúcsok sokaságára. Felejthetetlen élmény lesz
itt meginni egy kávét vagy sört a helyi étteremben.
Estére már vár minket a helyi vendéglátónk által készített bőséges tradicionális lakoma.

Szállás Mestiában egy vendégszálláson a falusi turizmus keretében, hogy bepillantást nyerjünk a
helyi családok életébe és gasztronómiai kultúrájába.
3. nap, Mestia, Gleccser túra, Ushguli
Kora hajnalban Mestiából indítjuk fakultatív felfedező túránkat. Időjárástól, és erőnléttől függően
választjuk meg a mai nap túraútvonalát. Terv szerint egy gleccser lábához zarándokolunk el egy
2x2 órás könnyű kirándulás keretében, ahova a rossz utak miatt egy helyben bérelt erősebb
busszal vagy dzsippel megyünk. Egy folyón átkelve fenyő erdős részeken indul a túra, majd a
gleccserhez közeledve egyre kövesebb talajon jutunk el a káprázatos gleccserig, ahol már a levegő
is elég hűvös, s az időjárás is nagyon változékony. Délre visszatérünk Mestiába, s aki pihenni, az
akár maradhat is a faluban is.
A túrázás után következik utunk fakultatív programja: lehetőség lesz egy speciális bérelt busszal,
(vagy kisebb létszám esetén dzsippel) eljutni Ushguli faluig, mely Európa legmagasabban fekvő
(2100 méter), állandóan lakott települése. Nem érdemes kihagyni, az előző utak során minden
utasunknak ez volt az egyik csúcsélménye.
Innen utazunk tovább Ushguli falujába majd 3 órán keresztül, sok svan toronnyal találkozunk
útközben. A gerincen vezető út is meseszép zöldellő hegyoldalakon visz keresztül. Megmegállunk a Pazar tájat fotózni és letekinteni az alant elterülő völgyekre, majd később folyó vájta
kanyonokba. Lélegzetelállító élmény lesz, amikor végre meglátjuk Ushguli faluját a zöldellő
mezők mögött felbukkanó sok svan toronnyal a háttérben, végén egy hosszú gleccserrel, illetve
Grúzia legmagasabb csúcsával. Rögtön elfeledjük mindazt a nehézséget, amivel idáig jutottunk a
rögös földúton. A falu hangulata olyan mintha megállt volna az idő. Megnézhetjük a helyi néprajzi
múzeum XII. századi kincseit, ikonjait, ékszereit, melyeket ide rejtettek a háborúk és szovjet
megszállok elől. Kicsit sétálunk is, látjuk hogyan élnek a helyiek ilyen nehéz körülmények között.
Késő este érünk csak vissza családjainkhoz, akik már várnak a forró vacsorával.
Szállás Mestiában, a megszokott vendégszállásunkon.
4. nap, Mestia, Kutaisi, csónaktúra egy kanyonban, Martvili kanyon
Reggel megnézzük a nagyon érdekes helyi etnográfiai múzeumot, ahol elmesélik, hogyan is éltek
itt évszázadokon keresztül ezek a pásztorkodó népek. A mai napon elindulunk a gleccserektől a
tenger közelébe. Délelőtt bő 3 óra buszozás, szerpentinezés után leérünk a hegyekből a síkságra.
Nem nagy kitérő innen egy csodaszép vizes kanyon. A kanyon vize különös kék és zöld színekben
pompázik, lehet benne evezni és úszni is, és vannak közelében barlangok, mesés vízesések. Igény
esetén csónakázhatunk is, vagy élvezzük a meleget és a lubickolást.. Illetve ha már a Kaukázus
lejtőinél vagyunk, akkor egy másik kanyont is célba veszünk, ahova 1 óra sétával jutunk le. Egy
újonnan épített platformon sétálunk, alattunk több száz méter mély kanyon, melynek szélessége
is lélegzetelállító. Kb. 3 órás kirándulásunk végén egy helyi kiállítást is megnézhetünk a park
bejáratánál a helyi élővilágról és Grúzia nemzeti parkjairól. Ha marad rá időnk, megnézzük a
Kaukázus egyik legnagyobb vízesését is, amely fél óra kirándulással érhető el.

Este a park közelében éjszakázunk egy vendégházban.
5. nap, Kutaisi, Gelati kolostora, Prométheusz barlang
A mai napon eljutunk Kutaisi felé, és a környékén töltjük időnket a látnivalókkal. Reggel a
hatalmas Bagrati katedrálisban leszünk részesei egy istentiszteletnek, majd felbuszozunk
járművünkkel 20 km-t megyünk fel a hegyekhez Gelati falujához, ahol a grúz kultúra „arany
korszakában” épült kolostor a célpontunk. A 11. századi Gelati katedrálisa és a hozzá tartozó
akadémia a korai keresztyén időkben filozófia és egyéb tudományok oktatásának központja volt.
Ez ma is élő templom, s kis szerencsével részesei lehetünk egy hamisítatlan ortodox szertartásnak
és végtelenül szép kórusénekléseiknek.
Innen visszaindulunk Kutaisibe, megnézzük a régi zsidó negyedet, a szépen restaurált óvárost.
Utána egy kis szabad program lesz a 70es évek hangulatát idéző belvárosban. Ki-ki eldönti, hogy
idejét múzeumlátogatásra fordítja, vagy beleveti magát a hatalmas piaci forgatagba, vagy egy
folyóparti hangulatos étteremben ebédel és öblíti le egy helyi korsó sörrel a látottakat.
Ebéd után a természetnek szenteljük időnket. A környék karsztos hegyeiben rengeteg
cseppkőbarlangot hozott létre a természet, a világ legmélyebb (2km) barlangja is itt található.
Ezek közül a legszebbe látogatunk el saját buszunkkal. Ez még az aggteleki barlangon edződött
barlangászokat is ámulattal töltötte el, hatalmas termekkel, telis teli cseppkőformációkkal.
Idegenvezetőnk egy órás séta keretében ismertet meg minket a látottakkal.
Szállásunk Kutaisiban a kényelmes hotelünkben.
6. nap, Uplistsikhe, Gori, Mtskheta, Tbiliszi
Ma ismét nagyon hosszú napunk lesz. Korán reggel saját bérelt kisbuszunkkal indulunk az ország
nyugati régióját felfedezni. Útközben sokszor megállunk, hogy szemezgessünk a történelmi
látnivalók között.
Első állomásunk Uplistsikhe. Felfedezzük Grúzia egyik legősibb városát egy sivatagos régióban,
amelyet már i.e. I. évezredben is laktak az emberek. Sokáig karavánok fontos pihenőhelye volt,
kereskedelmi központ. Kősziklába vájtak barlangszerű hatalmas csarnokokat, lakóhelyiségeket és
egy templomot, mely később 20 ezer fős várossá bővült, színházzal és komoly infrastruktúrával.
Innen egy órás buszozás után érünk Gori városába, Sztálin születési helyére. Itt közösen
megnézzük a múzeum által nem diktátorként feltüntetett Sztálin múzeumot, ahol idegenvezető
meséli el a dicsőséges oldalát ennek az egyébként rettegett diktátornak. Aki inkább sétálna, az
szabad program keretében felfedezheti a város hatalmas erődjét és a belvárost, megebédelhet
egy helyi étteremben.
Tovább utazunk buszunkkal az i.e. V. században alapított Mtskheta városkájába, mely Grúzia
egyik legrégebbi városa, 800 éven keresztül, kisebb megszakításokkal, a grúz birodalom fővárosa
is volt. A VI. századi Svetitskhoveli-székesegyház az ország második legnagyobb egyházi épülete,

klasszikus példája a grúz tetragonális templomépítészetnek, mely az UNESCO világörökség része.
Egy legenda szerint egy sírban itt található Jézus ruhája. Ezért mind a mai napig a Grúzia ortodox
kereszténység spirituális fővárosa, a grúz kereszténység szíve. Ezután megcsodáljuk Samtavro
templomát a városka szélén, mely fontos zarándokhely, ahol minden évben találkozunk egy
magyarul beszélő szerzetessel.
Mtskheta-val szemközti hegyen található a gyönyörű kilátással bíró, 327-ben alapított Jvarikolostorhoz és a Szent kereszt templomához. Az ország legszentebb helye, ahonnan a grúz
kereszténység terjedése köthető, s ez a kereszt jelezte az erre járóknak, hogy keresztény fölre
érkezett. 1994-ben a Világörökség részévé nyilvánították, majd 2009-ben sajnos felkerült a
veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára. Innen nézhetjük meg a naplementét.
Szállásunk Tbilisiben egy hostelben
7. nap, Davit Gareja barlang kolostorai, Sighnaghi
Kétnapos utazást teszünk Grúzia keleti részében. Az első célpontunk a Davit Gareja által a VI.
században alapított barlang kolostor együttes, Grúzia legősibb helye, ahova lehetetlen eljutni
tömegközlekedéssel, mert sivatagi tájban található. A holdbéli, kietlen pusztás tájon, színes
sziklás dombok között mesebeli tájon 15 kolostor terül el, amelyekben ma is szerzetesek élnek.
A mongolok rombolták le először ezt az épületegyüttest, utánuk Timur Lenk katonái, majd a XVII.
században perzsák mészároltak le 6000 szerzetest. Ennek ellenére, amit látunk kis 1.5 órás sétánk
keretében, az nagyon látványos. Sok szerzetesi cellában még látjuk a jó állapotban megmaradt
freskókat, s megértjük, hogy miért vált ez a kolostor együttes mégis újra és újra spirituális
központtá. Tavalytól már azeri területnek tekintik, ezért határőrökkel is találkozunk, de
természetesen vízum nem kell a látogatáshoz.
Ezután keletre indulunk, Sighnaghi felé vesszük az irányt. Ez egy olaszos hangulatú kisváros, amit
a függetlenség elnyerése után szépen felújítottak, ma kvázi Tbiliszi Szentendréje, sétálóutcák,
patináns óváros a hegyek között, park, rengeteg étterem. Szabad program lesz az óvárosban,
majd közösen töltjük el az estét egy hangulatos étteremben helyi finomságok társaságában.
Miután kellemesen belefáradtunk a romantikázásba, kicsit pihenünk is.
Szállás Sighnagiban egy nagyon szép hotelben.
8. nap, Kakheti borpincéi, Gremi vára, Ikalto kolostora, Alaverdi katedrálisa, Telavi
Ma reggel eljutunk a híres Kakheti bortermelő vidékre, ahol ismét számtalan látnivaló vár majd
ránk. Kvareli faluja borpincéiről híres, így meglátogatunk egy pincészetet, ahol két kilométeres
pincerendszerben barangolhatunk, vagy egy családi borászatot, ahol bemutatják a hagyományos
borkészítés trükkjeit, melynek végén egy bórkóstolóval gazdagítjuk ismereteinket ezen a
borvidéken készített nedűket illetően.
Ellátogatunk Gremi kellemes falujába, amely
citadellájáról, XV. századi torony palotájáról híres, s egy érdekes múzeum is vár minket.

Innen elbuszozunk Alaverdi 11. századi kolostorához, mely a katedrálisa miatt érdekes, mely
korában a legmagasabb volt, építészeti bravúr és esztétikai élmény is egyben. Zichy Mihály festő
és grafikus a 19. században a környéken megfordult, mesélték a kolostor papjai nekem. Zichy
Mihályt „nemzeti festőjükként” tisztelik a grúzok, mivel ő illusztrálta Sota Rusztaveli középkori
művét, a grúz nemzeti eposznak tekintett, A tigrisbőrös lovag című verses elbeszélést. Illusztrációi
jelentős hatással voltak a grúz művészekre is.
Ha marad időnk és energiánk ellátogatunk Ikaltó kolostorához. A 6. században alapított
kolostorában skolasztikus oktató központ működött a 12. századtól, s itt eredetiben láthatjuk a
templomhoz épített bortározókat.
Szállásunk egy családi vendégszállás Telaviban, ahol bőséglakoma s helyi bor vár minket
érkezésünkkor.
9. nap, Ananuri, Jvari hágó, Kazbegi
A mai napon is hosszú út vár ránk, a Kaukázus középső részét célozzuk meg Tbiliszi fölött Északra.
A fővárostól északra az orosz hadi ösvényen jutunk el az orosz határ közvetlen közelében fekvő
Kazbegi faluig. Természetesen ezen a napon sem maradunk látnivalók nélkül. Megállunk egy
Lenin szobor temetőnél, majd fel a hegyek felé buszozunk, a víztározó gyönyörű kékje és a zöld
erdők ismét levesznek lábunkról. A 17. századi Ananuri templom és erőd együttesénél kicsit
sétálunk, ahol a templomokon látható domborművek kitűnő példái az ősi grúz
képzőművészetnek. Souvenir bolt zónába jutunk, lehet kicsit vásárolni is. Innen kapaszkodunk
felfele a hegyeknek, a grúz síparadicsomot is láthatjuk, zöld lankáival a 4ezres hegyek
árnyékában. Természetesen megállunk a Jvari hágónál is 2379 méter magasan, ahonnan
lélegzetelállítóan szép kanyon völgy tárul szemünk elé. Régi szovjet-grúz barátságot dicsőítő
mozaik emlékművet is megtekintjük asztronautástúl a népi grúz nemesekig. Kicsit utazunk még,
mert a közelben vannak Pamukkáléhoz hasonló, kisebb vaskirakódásos só dombok, melynek
közelében pezsgős forrásvizet is fogyaszthatunk. Innen már csak lefele gördülünk. Az egyik völgy
falujában is megállunk egy kis sétára, ami történetesen a Grúz pátriárka szülőfaluja.
Délután érünk Kazbegi falujába, s ha az időjárás lehetővé teszi, akkor szállásunkról is
megpillanthatjuk Grúzia második legmagasabb csúcsát, az 5047 méter magas Kazbegi hegyet.
Érkezéstől függően még egy kis kirándulást is beiktathatunk. Igény esetén itt is meleg
többfogásos vacsorával és helyi specialitásokkal várnak minket vendéglátóink.
Az éjszakát Kazbegi falujában töltjük helyi családoknál a falusi turizmus jegyében
10. nap, Kazbegi, Gergeti temploma, vízesések, kirándulások
Reggeli után kirándulásra indulunk a Kaukázus fenséges hegyláncainak árnyékában. Első
célpontunk egy 45 méteres vízesés lesz, az orosz határ közelében, amit rövid 1-2 órás
kirándulással érünk el.

Utána feltúrázunk 1 óra alatt a Gergeti Trinity templomhoz, igaz 500 méter szintkülönbséget kell
legyőzni. Jeepel is lehet menni fakultatívan, bérlését a túravezető intézi. A 2170 méter magasan
fekvő zarándok helyet, a pazar kilátás élvezése miatt nem érdemes kihagyni.
Aki nem szeretne kirándulni, azok a fennmaradó időben pihenhetnek, megnézhetik a helyi
néprajzi múzeumot, vagy a közeli temetőhöz sétálhatnak, illetve sörözhetnek, ismerkedhetnek a
helyiekkel.
Szállás Kazbegiben, vendégszálláson.
11. nap, Tbiliszi városnézés /este indulás reptérre
Reggel buszunkkal Tbiliszibe indulunk, mely hab a tortán fantasztikus utazásunk lezárásaképpen.
Tbiliszi kellemes fekvésű, hegyekkel körülvett folyóparti főváros, melyben rengeteg történelmi
emlék található, s nemkülönben híres gyógyfürdőiről is. Kimerítő városnézés lesz az első
programunk.
A belvárosi látványosságokat fedezzük fel közösen. Átmegyünk a történelmi Metekhi hídon,
megtekintjük a felette épült Metekhi templomot, a város első templomát.
A Narikala erődhöz az újonnan épült libegővel megyünk fel, amelyben a Szent Miklós templom
klasszikus stílusú épülete található, majd a hatalmas Tsminda Sameba és a Echmiadzin
katedrálisokat, (magyarul a Sioni katedrális és az Ancsiszkáti templom).
Délutánra közös programunk a termálfürdő lesz, a középkori fürdő negyedben, ahol sikeresen
lazulunk el a feszített program után, sztorizunk, kipróbáljuk a klasszikus grúz dörzsölő-masszázst.
Majd egy óvárosi sétával zárjuk, melynek patinája a régi szovjet időket idézi, de kortárs építészet
is van, hisz a bábszínház dőlt óratornya, vagy a szerelmesek hídja, jó színfolt a patinában. A város
tele kellemes kiülős éttermekkel és élettel. Estére ellátogatunk egy helyi étterembe, ahol
népzene és néptánc előadás lesz, hogy a folk tradícióban is fürdőzhessünk.
Akik wizz airrel repülnek, azok egy reptéri shuttle busszal mennek Kutaisiba, ami kb. 4-5 óra
transzfer a reptérre.
12. nap, Kutaisi - Budapest
Hajnalban érkeznek a transzferrel Kutaisibe, s rögtön becsekkolhatnak, s indulnak is tovább
közvetlen járattal Budapestre.
Lehetőség van még egy-két extra napot maradni Tbilisziben.
12. extra nap, Tbiliszi
Akik pedig csak az örmény programra jelentkeztek, s ezután érkeznek, azokat felvesszük
hajnalban a reptérről, transzfer Tbiliszibe, elhelyezkednek a szállásunkon, s csatlakoznak hozzánk
a mai napi Tbiliszi programokhoz, s másnap kora reggel közösen indulunk Örményországba. Tehát

a mai nap irányított szabad program lesz, rugalmasan választhatunk sok program közül. A
túravezető azokkal tart, ahova többen mennének.
Opciók: A skanzenben megismerjük különböző régiók építési kultúráját, s a kis múzeumokban
betekintést nyerünk a népi életmódba. Kipróbáljuk a marsrutkát és helyi buszokat. A Nemzeti
Múzeumuknak nagyon jó arany ékszer kiállítása van. De Pirosmani festő múzeumát is
megnézhetjük. Elmehetünk a kerületnyi nyüzsgő bazárhoz, feltölteni chacha és borkészleteinket.
Ezután ismét a kultúrának áldozhatunk, és elbarangolhatunk a város kimaradt
nevezetességeihez. Parajanov és Zichy Mihály szobra is megtalálható. Várnak minket a Sololaki
negyed patinás épületei, Rustaveli avenue szobrai, múzeumai, a Szabadság tér, az Opera ház, a
Parlament és a szocbarokk épületek. Lesz szabad programra is lehetőség. Itt sem érdemes
kihagyni az óvárosi barangolást, szecessziós sétát, vagy siklóval felmenni a szemközti hegyekre,
vagy a bolhapiacra is kinézhetünk a száraz híd környékén. Majd este ismerkedés azokkal, akik
most csatlakoznak hozzánk az Örmény útra.
Egy belvárosi étteremben ehetünk közösen, s ismét nézhetünk egy átfogó folk programot, s
megismerjük a grúz néptáncot és népzenét, kiváló előadók társaságában.
Szállás Tbilisziben, vendégszálláson vagy hotelben.
13. nap, indulás Örményországba vagy Budapestre
Hazautazás, vagy hosszabbítás Örményországba (Az örmény program első napja ez.)

Mikor és mennyi?
Időpont: 2017. augusztus 4- 15
Részvételi díj: 230.000 Ft/fő + repülőjegy
Szállás:
Utunk különlegessége, hogy a hegyekben családi vendégszállásokon fogjuk tölteni az éjszakákat,
2-3 ágyas szobákban. Itt módunk lesz bepillantást nyerni a helyiek életébe, kemencéjébe, s
megtapasztalhatjuk az igazi kaukázusi vendégszeretetet. A szállásainkon WC, és zuhanyzási
lehetőség is lesz, habár nem a szobában, hanem közös helységben.
A városokban a szállodák, hosztelek helyi színvonalúak, amelyek színvonala eltér az európaitól,
ilyenkor lesz saját fürdőszobánk. Nem szabad tehát európai jellegű szállodát várni, de a helynek
és a túra jellegének, büdzséjének megfelelő legjobb lehetőséget mindig a legjobb tudásunk
szerint biztosítjuk. Szállásaink speciális esetektől eltekintve a magyarországi 2-3 csillagnak
felelnek meg.

Utazás:
Repülős utakra a kiutazás egyénileg történik. Az indulási és érkezési dátumok az általunk ajánlott
járat indulási-érkezési időpontját jelzik.
Repülővel utazunk Kutaisibe, vissza Kutaisi vagy Tbilisiből. 1500km-t megyünk helyileg bérelt 20
fős buszunkkal.
Költség:
230.000 Ft/fő + repülőjegy
Költség tartalmazza:
A helyi utazásokat, amely végig saját bérelt buszunkkal lesz. A szállásokat vendégházakban,
szállókban, s a falusi turizmus keretében egyszerű magánszállásokon családoknál. A szervezést és
a magyar nyelvű csoportvezetést. Illetve egy ingyen termálfürdőzést Tbilisziben.
Költség nem tartalmazza:
A nemzetközi repülőjegyek árát, a reptéri illetékeket, biztosítást, a belépőket és az esetleges
fakultatív programok költségeit. Az étkezés önellátó.

