
Gruzija

Program po dnevih

A. Gruzija, opisni program

Trasa poti: Tbilisi - Sighnaghi - Kakheti -  Roshka in Kazbegi - Gori - Črno morje - Svaneti
(Mestia, Ushguli) 

Tbilisi je glavno mesto Gruzije, ki ga krasi stari mestni predel in super moderna arhitektura z
jajci ;-) Sprehodimo se tako po starem delu ob reki, s cerkvami in utrdbo, kot tudi po novejšem
delu, s parlamentom in muzejem, ki ga tudi obiščemo.

Vzhod Gruzije je znan po vinorodni pokrajini Kakheti. Obiščemo čudovito vasico Sighnaghi.
Potem pa se zapeljemo med vinogradi do samostana v Nekresiju. Vino naj bi bilo doma v
Kakhetiju - pridelujejo ga že vsaj 8.000 let, in tu raste 500 vrst grozdja od 2.000, kolikor jih
poznamo. Še danes vino pridelujejo tudi na tradicionalni način, v glinenih kvazi amforah -
kvevrijih. Tako vino ima specifičen okus, ki ga bomo na potovanju dodobra osvojili ;-) Obiščemo
tudi visnko klet in pokušamo gruzijska vina. Prespimo v Telaviju.

Zapeljemo se v Kavkaz. V vasi Roshka začnemo naš 5 urni trek (gor in dol) do jezer Abudelauri.
Modra jezera in ledeniško jezero se skrivajo pod goro Chaukhi. Od jezer se obrnemo nazaj proti
Roshki, kjer prespimo.

Severno od Tbilisija leži ena najbolj opevanih znamenitosti v Gruziji - vas Kazbegi s cerkvico
Tsminda Sameba, do kamor nas zapeljejo jeepi po razdrapani poti, sprehodimo pa se bomo še
naprej na prelaz s pogledom na mogočno goro Kazbegi (2 uri gor, 90 minut dol). Sprehodili se
bomo še do prekrasnih slapov blizu ruske meje (vse skupaj 1 ura). 

V Goriju se je rodil Stalin. Tu obiščemo njegovo hišo - muzej. Ja, Stalin je Gruzijec. In imel je tak
strah pred letenjem, da so samo zanj priredili vagon, s katerim je potoval po takratni Sovjetski
zvezi.

Na poti v Kavkaz se bomo skopali v Črnem morju. Nato pa dalje v Svaneti, visokogorsko
pokrajino Kavkaza, za mnoge najlepši del Gruzije. Tu najdemo znamenite kamnite stražne
stolpe in male vasice, ki se zdijo pozabljene od vseh. Pa niso - po okoliških gorah, v dolinah,
pod ledeniki in slapovi je veliko ljubiteljev trekingov in prelepih pogledov na zasnežene vrhove.
Tudi mi bomo šli na razgledno točko na Kavkaz (jezera Koruldi, z jeepi do Križa in potem
sprehod cca 3 ure; in s sedežnico na smučišče), in se v najprisrčnejši vasi Ushguli sprehodili do
ledenika pod najvišjim gruzisjkim vrhom, 5200 m visoko  Skharo (do začetne točke sta
alternativi z jeepi ali pa jahanje, ki skupaj traja 3 ure).

Nočitve: sobe pri domačinih in hostli brez lokalne kategorizacije, z zajtrkom.

Prevozi: javno prevozno sredstvo imenovano maršrutka (kombi) brez lokalne kategorizacije,
eventuelni taxiji (jeepi, Toyite Delice, maršrutke).
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Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Gruzija, program po dnevih
 

12 dni

1. Let v Tbilisi ali Kutaisi
2. Tbilisi, ogled mesta
3. Tbilisi – Sighnaghi - pokušina vin - Telavi
4. Telavi - Roshka, trek do jezer - Roshka

5. Roshka - samostan Ananuri - sprehod do slapov - Kazbegi (Stepantsminda)
6. z jeepi na cerkev Sv. Trojice in trek na prelaz s pogledom na goro Kazbegi

7. Kazbegi – Gori – Samtredia
8. Samtredia – Črno morje – Mestia 
9. Mestia in z jeepi do Križa in peš do jezer; popoldne s sedežnico na razgledno točko
10. Mestia – Ushguli – Mestia
11. Mestia – Akhaltsihe
12. transfer do letališča Kutaisi in let domov

Potovanje lahko podaljšaš za dva dni in greš z nami še v jamsko mesto Vardzia in v glavno
mesto Armenije Yerevan. Zaradi dražje povratne karte in daljšega potovanja, je tak program
okoli 100 eur dražji.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Gruziji

Na letalu je ponavadi prostora za največ 15-20 kilogramov prtljage na osebo, odvisno od
prevoznika (plus osebna prtljaga).

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

obleka: več majic in kosov perila, poleg kratkih tudi dolge hlače (platnene so bistveno
bolj primerne kot pa kavbojke, ki so za potovanje in vročino manj udobne);
obuvalca: treking čevlji, primerni za hojo (tudi čez drn in strn), sandali (po možnosti s
fiksirano peto, npr. Teva), še eni sandali/natikači za na plažo recimo;
trivia: nožek, napihljiva ovratna blazinica, prašek in vrv za morebitno pranje;
kopalke, sončna očala, brisača (priporočamo lahke popotniške brisače iz reciklirane

https://www.shappa.si/potovanja/ostali-svet/potovanje-gruzija.html stran 2/3



Gruzija

plastike – dobiš jih v spletni trgovini www.nommos.me) , kapa s šiltom;
obvezna so tudi topla oblačila (npr. flis), vetrovka (goretex), ipd; noči so lahko hladne;
hardwear: nahrbtnik; obvezno še mali nahrbtnik, kamor spravimo fotoaparat, steklenico
vode in ostale drobnarije;
kolesarske hlače in rokavice (če jih imate, sicer lahko tiste dva dni komot tudi brez njih);
mala naglavna svetilka (npr. Petzl za na glavo);
toaleta: poleg klasike še paket osvežilnih robčkov, krema za sončenje, nekaj za ustnice;
zdravila in domača lekarna: proti prebavnim motnjam (Linex, oglje), šnopček ali kaj
podobnega (dnevno razkuževanje), vitaminski tableti (cedevita ali šumečke), elektroliti,
rehidracijska sol, spitadrem sprej ali podobno za razkuževanje rok pred obroki, tablete
proti diareji, proti zaprtju, obliži, povoj, tablete proti slabosti;
knjiga, mp3 player, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš
živeti.

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečno ženo/moža, tečnga fanta/punco, tečno lubico/lupčka,
drage uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale
nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!
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