AZERBAKDŽAN – GRUZÍNSKO – ARMÉNSKO
15.8. – 29.8.2019
15 dní / 14 nocí

AZERBAJDŽANje pre väčšinu z nás stále veľkou neznámou, o to príjemnejšie prekvapenie
zažívame pri jeho spoznávaní. Už úvod v Baku nás ohromí, petrodoláre tu cítiť na každom kroku.
Navštívime totiž krajinu s bohatými ložiskami ropy a zemného plynu, ktorá toto bohatstvo náležite
využíva. Fantastická moderná výstavba hlavného mesta má za cieľ prekonať Dubaj a v mnohých
ohľadoch sa jej to darí. Okrem nej ale v starom meste uvidíme aj majestátne hradby, uzučké uličky a
ohromujúce mešity obklopujúce predovšetkým Palác širvánšáhov, pôsobiaci ako vystrihnutý z
orientálnych rozprávok. To pravé dobrodružstvo však začína za bránami Baku. Vedeli ste, že práve v
Azerbajdžane sa nachádza najväčšia bahenná sopka sveta? Praveké petroglyfy, datované desiatky tisíc
rokov do minulosti?

Baku, mesto pripomínajúce rozprávku. Jeho podoba sa vďaka príjmom z ropy zmenila na nepoznanie,
no stále si zachováva tajomnú tvár Orientu. My odhalíme obe podoby metropoly – modernú, aj
tradičnú. V starom meste, chránenom UNESCO, si najskôr vychutnáme výhľad zo slávnej Panenskej
veže a následne sa vnoríme do labyrintu jeho uličiek. Uvidíme rozprávkový Palác širvánšáhov s
okolitými mešitami, arménsky kostol sv. Gregora, či neďaleké malé trhy s kobercami a koreninami.
Nevynecháme ani moderné Baku – pulzujúci bulvár Nizami, kde sa musí ukázať každý, kto patrí k
miestnej smotánke, symbol mesta mrakodrapy Flame Towers, famózne Múzeum kobercov, či Centrum
Hejdara Alijeva, jeden zo skvostov súčasnej architektúry, navrhnutý Zahou Hadid. Zážitkom, ktorý
nemôžeme vynechať, je aj večerná panoráma mesta z Upland parku.

Národný parkGobutsan s petroglyfmi, siahajúcimi do obdobia vyše 10 000 rokov pred
Kristom. Prejdeme si aj neďaleké bahenné sopky, najväčšie na svete.

Shemaka, preslávená najstaršou mešitou Kaukazu, mauzóleum Yeddi Gumbez a cintorín rodiny
Shirvánskych shahov. Cesta cez kaňon rieky Girdimanchay k mestečku Lahic so zaujímavou
kamennou architektúrou a krásnymi výhľadmi na Veľký Kaukaz. Je známe stredovekými vodovodmi a
kanalizačnými systémami, ako aj tradičnými dielňami vyrábajúcimi šperky, meď, koberce, keramiku,
dýky a železné nástroje.

ARMÉNSKO, mystické a divoké, pohostinné a stále veľmi patriarchálne. Arménsko, učupené na
rozhraní dvoch kontinentov, je oddávna územím, ktorým prechádzali veľké civilizácie. Málokto vie, že
práve Arménsko sa v roku 301 stalo prvou o ciálne kresťanskou krajinou na svete. Pri cestách za takmer
zázračne zachovanými starobylými kláštormi nás budú viesť fascinujúce kamenné „chačkary“ a
spoznáme krásy rozorvaných sopečných pohorí, náhorných plošín a hlbokých údolí. Od postsovietskeho Jerevanu, vystavaného z červeného tufu, až po Tatev, Arménsko je krajinou pre
skutočných dobrodruhov. Tvoria ho ľudia, žijúci vo svete vlastných tradícií, pre ktorých sú návštevníci

stále skôr pútnici ako turisti. Pri ich povestnej pohostinnosti sa určite nevyhnete ochutnávke miestneho
chleba „lavaš“, exotických korenín, či ďalších špecialít. A potom je tu koňak! Podľa znalcov je arménsky
Ararat najlepší na svete. Obdivne ho vychutnával aj Winston Churchill, tak prečo by ste sa ním nemohli
odmeniť aj vy?

Dilijan, horské mesto známe svojou čarovnou prírodou a tradičnou architektúrou.
Sevan, teda Čierne jazero, najväčšie arménske jazero „modrá perla Kaukazu“. Takto pomenované
ľudmi, ktorí sem kedysi dávno prišli a usadili sa tu. Kláštor Sevanavank, jedna z ikonických
pamiatok Arménska a možno najviac foto- grafovaná časť jazera Sevan.

Historický cintorín Noratusposiaty takmer tisíckou starobylých khachkar – arménskymi krížmi,
symbolom celého arménskeho národa. Je ich tu toľko, že si miesto vyslúžilo prezývku “more khachkar“.
Prechod cez slávny priesmyk Selim Pass s výškou 2410 metrov patrí k najvyšším priesmykom
celého južného Kaukazu. Zástavka na starej Hodvábnej ceste, kde stavitelia po sebe zanechali
najlepšie zachovanú karavanseraj v Arménsku. Tu sa kedysi ukladali na spánok obchodníci a ich
zvieratá, aby nabrali sily po výstupe a na ďalšie ráno mohli hory opustiť.

Zorats Kareralebo Karahunj prezývaný „arménsky Stonehenge“. Podľa vedcov pohrebisko z
doby bronzovej a podľa iných zdrojov, miesto odkiaľ sa pozorovali hviezdy. Takmer 222 menhirov
rôznych veľkostí či tvarov, pričom tie najťažšie kamene majú aj 10 ton.
Jazda svojho času najdlhšou lanovkou sveta „Krídla Tatev“ (r. 2010, dĺžka 5,7 km). Dych
vyrážajúce výhľady na kaňon Vorotan. Kláštor Tatev, bývalé sídlo jednej z najvýznamnejších
arménskych stredovekých uni- verzít, Univerzity Tatev.

Skalné mesto Starý Khndzoresk, pripomínajúce tureckú Kappadokiu.
Kláštor Noravank v obkolesení červených skál. Majstrovské dielo stredovekej arménskej
architektúry 14. st.. Kamenné reliéfy a tvár samotného Boha.

Vajoc Dzor, preslávená vinárska oblasť Arménska, ktorá je považovaná za jednu z najstarších
kolísok pestovania hrozna a výroby vína. Ochutnávka vín v miestnom vinárstve v dedinke Areni.

Kláštor Khor Virap, podľa legendy miesto uväznenia sv. Juraja považované za prvé miesto, odkiaľ
vôbec kresťanstvo v Arménsku vzišlo z „podzemia“ a stalo sa novým vládcom. Výhľady na posvätnú
horu Ararat (nachádza sa na území Turecka), ktorá je opradená príbehmi a legendami, ktoré hovoria
o potope sveta a o korábe, ktorý tu kedysi na hore pristál.

Jaskynný kláštor Geghard (UNESCO), kedysi chránil kopiju, ktorou bol prebodnutý bok Ježiša
Krista, od nepamäti obľúbené miesto pútnikov.

Chrám Garni, najstaršia zachovaná stavba na území Arménska (1. st.). Bývalý pohanský chrám
slnka, neskôr letné sídlo arménskych kráľov.

Slávny arménsky koňak Ararat. Pili ho W. Churchill, A. Christie či F. Sinatra. Boli tu prezidenti,
Platini aj skupina Deep Purple. Je tak skvelý, že od Francúzov dostal výnimku nazývať sa slovom koňak.
(ochutnávka a prehliadka pivníc).

Jerevan, hlavné mesto Arménska a jedno z najstarších permanentne obývaných miest na svete.
Vyhliadka zvaná Kaskáda, námestie Republiky s tancujúcimi fontánami, obrovská socha „Matka
Arménska“, farby vône a chute miestnej tržnice Rynok...

Echmiadzin – bývalé hlavné mesto Arménska, centrum arménskej pravoslávnej cirkvi, často
nazývaný ako „arménsky Vatikán“. Kostol Hripsime (UNESCO) a Katedrála postavená na mieste,

kde mal sv. Juraj božskú víziu o zväzku svetla dopadajúcom na zem. Ukrýva kópiju ktorou bol Kristus
prebodnutý na kríži, fragment z Noemovej archy a kúsok svätého kríža.
Ruiny katedrály Zvartnots (UNESCO) podľa legendy postavenej na mieste, kde sa stretol sv. Juraj s
arménskym kráľom Trdatom III.. Presun do Tbilisi.

GRUZÍNSKO, ďalšia cestovateľská exotika. „Úžasní ľudia, úžasná krajina, úžasné jedlo!“.
Jednoduchosť, čistota, divokosť bytia, prírody, ľudí... Jedna z krajín, kde sú cestovatelia stále atrakciou
pre domácich. Dych vyrážajúca nedotknutá príroda Kaukazu v kontraste s ohromnou architektúrou
miest, kde starobylú históriu pretkávajú stopy socialistického realizmu. Znie to dosť lákavo na to, aby sa
o tom človek presvedčil na vlastné oči.
Tbilisi, najkrajšie mesto Zakaukazska, založené kráľom Vachtanga Gorgasali na mieste, kde sa
nachádzali teplé minerálne pramene. Krivolaké uličky starého mesta s kamennými domami, mnohými
kostolmi a kaviarničkami. Bulvár Rustaveliho, Sameba - tretia najväčšia pravoslávna ka- tedrála sveta,
pevnosť Narikkala založená Peržanmi aj chrám Metechi.
Uplistsikhe, skalné mesto podľa mnohých najstaršie miesto celého Gruzínska. Do mierneho svahu v
skalách vystavané a vydlabané starobylé obydlia, dokonca chrámy, kúpele aj najstaršie gruzínske
divadlo.
Gori - rodisko a múzeum diktátora Stalina,
Mtskheta (UNESCO) v stredove- ku pýšiace sa statusom hlavného mesta Gruzínska, dnes stále
najposvätnejšie miesto Gruzínska. Pamiatky od počiatkov gruzínskeho kresťanstva: kláštor sv. Kríža
(Jvari) s výhľadom na mesto a na sútok riek Aragvi a Mtkvari, najväčšia dochovaná stredoveká stavba
Gruzínska - katedrála Svetischoveli (11. st.) známa ako miesto, kde je vraj pochované rúcho Ježiša
Krista, počas mnohých rokov miesto odpočinku gruzínskych vládcov a významných osôb.
Kaukaz ako na dlani. Prejazd vojenskou cestou do hôr na sever so zastávkou pri pevnosti Ananuri.
Malebné údolia, dedinka Kazbegi a kostol Svätej Trojice v nadmorskej výške 2200 m., pred nami
mýtická hora Kazbek, kde bol podľa legendy prikovaný Prométeus za trest, že bohom ukradol oheň a
priniesol ho smrteľníkom.
Vardzia (UNESCO), jaskynné skalné mesto so 600 miestnosťami. Kvôli spojeniu s kráľovnou Tamar
má pre Gruzíncov skoro až mystický význam.
Borjomi, jedna z najobľúbenejších minerálok Gruzínska, nesie názov podľa kúpeľného mesta, ktoré
sa nachádza v národnom parku Borjomi-Charagauli.
Kutaisi, bývalá metropola kráľovstva Kolchidy a súčasné sídlo gruzínskeho parlamentu. Mozaiky v
starobylom kláštornom koplexe Gelati (UNESCO) s hrobom kráľa Davida Budovateľa a kráľovnej
Tamary.
Provincia Kacheti, známa najlepším gruzínskym vínom. Signagi „mesto lásky“. Dôvod je
jednoduchý – bývalý prezident Saakašvili sa rozhodol do tohto mestečka investovať značné prostriedky
za účelom vybudovania romantického stredovekého kamenného mestečka, ktoré malo byť “malým
gruzínskym Talianskom”. Ochutnávka vín.
Kláštorný skalný komplex Davida Garedža v drsnej polopúšti na hranici Gruzínska a Azerbajdžanu
(prejdeme pešo aj hranicu!).

Cena zahŕňa:
 Letenku vrátane batožiny a letiskových poplatkov (cena je vyčíslená samostatne)
 Transfer Bratislava – letisko – Bratislava
 Doprava počas celého pobytu (mikrobus, autobus, prípadne taxik)
 Nočný vlak Baku – Tbilisi, 1. trieda














Ubytovanie v 4* / 3*/ miestnych penziónoch
14x raňajky vrátane raňajkového balíčka
9x tradičná večera (azerbajdžanská, gruzínska, arménska)
1x azerbajdžanský večer
1x gruzínsky večer (folklórne predstavenie) s večerou
1x arménsky večer (folklórne predstavenie) s večerou
Všetky vstupy
1x ochutnávka vína v Arménsku
1x ochutnávka koňaku a návšteva Araratu
1x ochutnávka koňaku v Gruzínsku
Sprievodcu CK – Milan Zálešák
Poistenie proti insolventnosti CK

Cena nezahŕňa:
 Komplexné cestovné poistenie UNION - 2,80 €/os/deň – vrátane poistenia storna zájazdu zo
strany klienta (ochorenie, úraz pred odletom)
 Obedy
 Lanovky
CENA:
Člen SZKT:
1 298 € + LETENKA / cca od 300 – 500 € vrátane letiskových poplatkov/
Nečlen SZKT: 1 368 € + LETENKA
Cena je platná pre skupinu minimálne 21 osôb ubytovaných v dvojlôžkovej izbe.

