
Gruzínsko a Arménsko
9 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD

Program:

1. deň – prílet do Tbilisi, ubytovanie v hoteli. 

2. deň – raňajky, prehliadka Tbilisi - staré mesto s úzkymi 
uličkami, farebnými domami, ale aj príklady modernej ar-
chitektúry. Kostol Metekhi z 13. storočia, hodinová veža 
Gabriadze, najstarší kostol Anchiskhati zo 6. storočia, 
kostol Sioni, prechádzka ulicou Shardeni s množstvom 
reštaurácií a kaviarní. Pokračovanie do „kúpeľnej štvrte“ so 
sírovými kúpeľmi, pevnosť Narikala s výhľadmi na mesto. 
Návrat do hotela. 

3. deň – raňajky, presun do malebného Signagi s výhľadmi 
na údolie Alazani a Veľký Kaukaz. Obed v tradičnom gruzín-
skom štýle. Popoludní návšteva vínnej pivnice s ochut-
návkou vín vyrábaných jedinečnou metódou (UNESCO), 
v hlinených nádobách „kvevri“. Návrat do Tbilisi.

4. deň – raňajky, presun ku starovekému hlavnému mestu 
Mtskheta, návšteva kláštora Jvari zo 6. storočia a katedrály 
Svetitskhoveli (UNESCO). Pokračovanie cez mesto Gori až 
k jaskynnému mestu Uplistsikhe, ktoré aj napriek ničivým 

zemetraseniam a inváziám bojovníkov ostáva jedným z 
najočarujúcejších miest Gruzínska. Návrat do Tbilisi.

5. deň – raňajky, presun slávnou vojenskou cestou k hrad-
nej pevnosti Ananuri. Príchod do mesta Stepantsmidna. 
Tradičný obed pripravený domácimi obyvateľmi. Prejazd 
alebo pešia túra cez nedotknutú prírodu ku kostolu 
Najsvätejšej trojice v dedinke Gergeti s nezabudnuteľným 
výhľadom na tretí najvyšší vrch Gruzínska – Kazbek (5047 
m. n. m.), na ktorom bol podľa gréckej mytológie prikovaný 
Prometeus. Návrat do Tbilisi.

6. deň – raňajky. Prechod do Arménska ku  kláštornému 
komplexu Haghpat (UNESCO) - výnimočné dielo kaukaz-
skej architektúry, ktoré bolo dôležitým centrom vzdelanos-
ti. Stretnutie s molokancami (pijanmi mlieka) v  dedinke 
Fioletovo. Pozvanie na tradičný čaj. Presun k Pamätníku 
arménskej abecedy, v blízkosti miesta posledného od-
počinku jej tvorcu Mesropa Mashtotsa, v  pozadí ktorého 
sa týči hora Mt. Aragati. 39 obrovských písmen vyreza-
ných  z tufu na počesť vzniku abecedy pred 1600 rokmi. 

Ubytovanie v Jerevane.

7. deň – raňajky, zastávka pri jazere Sevan, druhom naj-
väčšom sladkovodnom jazere sveta. Nachádza sa vo výške 
takmer 2000 m. n. m. a zaberá 5 percent rozlohy krajiny. 
Návšteva Čierneho kláštora Sevanavak. Pokračovanie do 
dedinky Noratus, známej vďaka stredovekému cintorínu 
a kamenným krížom – khachkar. Ochutnávka a ukážka vý-
roby miestnych syrov a vína. Návrat do hotela.

8. deň – raňajky, prehliadka rušného Jerevanu, ktorého 
panorámu tvorí hora Ararat. Námestie republiky, Opera, 
Námestie slobody, moderné Kaskády vedúce do Parku 
víťazstva, ponúkajúceho výhľad na mesto. Návšteva 
Pamätníka arménskej genocídy na kopci Tsitsernakabern. 
Presun do Garni s množstvom pamiatok z Helénskej a ran-
nej kresťanskej éry a  pokračovanie ku kláštoru Geghard, 
unikátnemu vďaka svojej architektúre. Návrat do Jerevanu, 
návšteva miestneho blšieho trhu Vernissage.

9. deň – individuálne voľno, odlet.

Termíny 
 9 dní/8 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

26.06. - 04.07. 1 475 1 455
14.08. - 22.08. 1 475 1 455

V cene je zahrnuté: 8x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami (okrem odletového dňa), 2x tradičný obed, letecká doprava Viedeň  Tbilisi/Jerevan   
Viedeň, transfer letisko  hotel  letisko, sprievodca CK, miestny sprievodca, autokarová doprava počas okruhu, prehliadky podľa programu so 
vstupmi a ochutnávkami. Povinné príplatky: servisné poplatky 235 EUR/os., palivový a emisný príplatok 25 EUR/os. Odporúčaný doplatok: 
komplexné cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 4,90 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 5,70 EUR/os./deň. Ostatné doplatky: 
1-lôžková izba 265 EUR/8 nocí. Upozornenie: na vstup do oboch krajín je potrebný cestovný pas platný počas celej doby pobytu (občania SR).
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https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/poznavacie-zajazdy-gruzinsko/poznavacie-zajazdy-gruzinsky-okruh/gruzinsko-a-armensko-letecky

