Gruzija in Armenija za vinske navdušence 10 dni
Hoteli 3 - 4*, nočitve z zajtrkom

INDIVIDUALNO POTOVANJE
-

zamaknjeni Tbilisi in vibrantni Erevan
visoki Kavkaz, zelena Gruzija in dramatična Armenija
tradicija, narava in bogata kulturna dediščina …

Čudovito, aktivno in dinamično potovanje vas popelje v čarobni svet Zakavkazja, na civilizacijski prehod med
krščanski in muslimanski svet. V dve krščanski deželici, ki sta tisočletja kljubovali velikim sosedom in bili med prvimi,
ki sta sprejeli krščanstvo, a sta skozi čas ostali osamljeni na južni strani Visokega Kavkaza. Izoblikovali sta se dve
civilizaciji, vsaka svojevrstna in čudovito zaokrožena, trmasto vztrajajoča pri svojem izročilu, veri, jeziku in pisavi.
Gruzija in Armenija sta čudoviti deželi za ljubitelje odmaknjenih krajev in tradicij, kulture in narave. Tu je Visoki
Kavkaz z odmaknjeno dolino Kazbegi, tu je nižinska Gruzija v nekih njenih sanjah z rojstnim krajem Stalina. Vmes
smo umestili Armenijo, katere velika večina ozemlja leži nad 1.000 metri nadmorske višine, povsem drugačna,
višinska in vulkanska … Tu sta tudi dva feniksa – čudoviti Tbilisi in moderni Erevan!
PREDLAGAN PROGRAM lahko prilagodimo vašim željam!

Stil: Individualno potovanje
1.dan LJUBLJANA – TBILISI. Odhod iz izbranega letališča, od koder poletite proti Tbilisiju. Po pristanku letala na
letališču prevzamete najeti avtomobil in se odpeljete proti Tbilisiju. (letalo)
2. dan TBILISI. Jutranji pristanek v Tbilisiju. Vožnja do mesta. Zajtrk. Dopoldanski ogled Tbilisija, čudovitega mesta
ob reki Mtkvari. Ogledate si stari del mesta, cerkvico Metekhi iz 12. stoletja, muslimansko četrt z žveplenimi kopelmi
in malo mošejo, nato pa se vzpnemo na trdnjavo Narikala, iz katere se odpira enkraten pogled na mesto. Obiščite
še katedralo Sioni, ki je eden bolj prepoznavnih spomenikov v starem delu Tbilsija. Po ogledu krajša vožnja do
svetovno znane (kraljeve) vinske kleti »Chateau Mukhrani«, kjer boste izvedeli vse o tradiciji pridelovanja gruzijskega
vina in si ogledali vinsko klet, opremljeno z najmodernejšimi napravami za pridelovanje vina. Pokušina. Na poti nazaj,
se ustavite v stari prestolnici Mtskheta (Unseco), kjer so Gruzijci v začetku 4. st. sprejeli krščanstvo. Priporočamo

ogled mesta ter obisk najsvetejše katedrale Svetitskhoveli. Povratek v Tbilisi. Morebiti se vam prileže tradicionalna
večerja v restavraciji Mravaljamieri, ob spremljavi gruzijskih plesalcev ter pevcev? Povratek v hotel in nočitev. (H ali
H*, Z)
Predlagamo:
Vinska klet Chateau Mukhrani : http://chateaumukhrani.com/en/home
3. dan TBILISI - SIGHNAGHI - KVARELI. Zajtrk. Vožnja vzhodno od Tbilisija v območje Kakheti, ki je najbolj
znano vinsko območje Gruzije. Tu se proizvedejo najboljša gruzijska vina. Pokrajina je posuta z lepimi starimi
cerkvami in neštetimi vinskimi trtami. Obiščete Sighnagi, prijetno mestece na hribu, ki ponuja odlične panoramske
razglede na dolino Alazani in vzhodne Kavkaške gore. Sprehodite se po mestu do vinske kleti »Pheasants Tears«.
Posebnost te vinske kleti je, da tu proizvajajo vina po starodavnem gruzijskem postopku. Čas za kosilo. Sledi obisk
posebne manjše tradicionalne vinske kleti »Schuchmann«, kjer se lahko odločite za pokušino in ogled kleti. Vožnja
do hotela in namestitev. Nočitev. (H ali H*, Z)
Predlagamo:
Vinska klet Pheasants Tears: www.pheasantstears.com
Vinska klet Schuchmann: http://www.schuchmann-wines.com/

4. dan KVARELI - KAKHETI - TBILISI. Zajtrk. Vožnja do vinorodne regije Kakheti. Obiščite vinsko klet
»Kindzmarauli Corporation«, kjer lahko imate tudi degustacijo njihovih vin. Zgodovina te vinske kleti sega v leto
1533. Zgraditi jo je dal takratni kralj pokrajine Kakheti, vino pa se je proizvajalo le za pomembne ljudi in za kraljevo
družino. Danes proizvajajo 15 različnih vrst vina ter napolnijo okoli 600.000 steklenic na leto. Vožnja do bližnje vasi
Gremi, ki je bila v preteklosti prestolnica kraljevine Kakheti, kjer si ogledate spomenik. Po ogledu priporočamo vožnjo
do vinske kleti »Chelti«, ki jo obdaja kar 50 hektarov vinogradov. Tu boste imeli pokušino najboljših vin različnih
letin. Prav tako si lahko ogledate vinsko klet; njihovo najnovejšo opremo, proces ustekleničenja vina, obiskali pa
bomo tudi klet, kjer hranijo starodavne glinene posode kvevri, stiskalnico in destilarno. Nato obiščite še zadnjo
unikatno vinsko klet »Khareba«. Tu imate lahko tudi kosilo ob spremljavi vin. Po kosilu pa zavihate rokave in se
naučitw peči tradicionalni gruzijski kruh ter sladico »churchkhela«. Vrnitev v Tbilisi. Večerja in nočitev. (H ali H*, Z)
Predlagamo:
Vinska klet Kindzmarauli Corporation: http://www.kindzmaraulicorporation.ge
Vinska klet Chelti: http://www.chelti.com/
5. dan TBILISI – JVARI - UPLITSIHE - GORI – ANANURI - GUDAURI. Zajtrk. Krajša vožnja. Na hribčku nad
Mtskheto vas čaka cerkev Jvari (Unesco) s panoramskim pogledom na sotočje rek Mtkvari in Aragvi. Prijal vam bo
kratek jutranji sprehod. Na poti proti Goriju mimo vas drvijo prizori tradicionalne Gruzije vse do jamskega mesta

Uplitsihe, kjer raziščete ostanke v skalo vklesane antične prestolnice ob reki Mtkvari. V Goriju, rojstnem mestu
velikega Stalina, obiščete njegov muzej in rojstno hišo. Siesta na vožnji po vojaški transkavkaški cesti do postanka
pri utrdbi Ananuri. Od tam se odpeljete globoko v osrčje veličastnega Kavkaza. Objamejo vas čudoviti pogledi in
svežina višinskega zraka. Po nekaj fotopostankih prispete v zimsko letovišče Gudauri. Namestitev v hotelu, nočitev.
(H, Z)
6. dan GUDAURI – STEPANTSMINDA - MTSKHETA - TBILISI. Zajtrk. Preko 2400 m visokega prelaza prispete
v vas Stepantsminda. Tu vas pričaka pogled na očaka Kazbeg, kamor so antični bogovi pribili Prometeja, ki je
človeštvu podaril ogenj. Lahko uživate v sproščenem vzdušju, čudovit pa je dopoldanski pohod do cerkvice Gergeti,
od koder je Kazbeg videti še mogočnejši (hoje okoli 3 ure, lahko pa se do tja za doplačilo tudi odpeljete). Po pohodu
uživate v sproščeni vožnji proti dolini in spontanih krajših postankih v objemu veličastne narave. Za kulturni posladek
dneva pa vas čaka srčika gruzijske identitete - Mtskheta (Unesco). V stari gruzijski prestolnici in verskem središču
dežele obiščete katedralo Svetitskhaveli. Vožnja v Tbilisi, namestitev v hotelu in uživanje v živahnem tbilisijskem
vzdušju. Nočitev. (H, Z)
7. dan TBILISI – HAGHPAT – VANADZOR – jezero SEVAN – EREVAN. Zajtrk. Dan začnete zgodaj na vožnji
do meje z Armenijo. Vaš prvi postanek je pri samostanu Haghpat (Unesco), kjer se prvič srečate tudi z za Armenijo
tako značilnimi hačkarji. Pot vas vodi po soteski Debed mimo Vanadzorja, kjer v kilometrih zapuščenih tovarn začutite
propadle sovjetske sanje težke industrije – tudi to je del zakavkaškega življenja. Mimo Dilijana vas pot pripelje do
armenskega bisera – jezera Sevan. Povzpnete se na panoramsko točko pri samostanu Sevanavank s čudovitim
pogledom na jezero in okolico. Sledi še vožnja v Erevan, kozmopolitansko prestolnico, ki z enim očesom gleda v
prihodnost, z drugim pa je zakoreninjena v nostalgično preteklost. Obiščite Mati Armenijo in se sprehodite po središču
mesta. Prihod v hotel in nočitev. (H*, Z)

8. dan EREVAN – ECHMIADZIN - EREVAN. Zajtrk. Odpeljete se na obisk armenskega Vatikana – Echmiatzina
(Unesco). V verskem središču Armenije obiščemo katedralo in njeno okolico. Po vrnitvi v Erevan se najprej ustavite
v parku in muzeju, posvečenem žrtvam armenskega genocida, ki je še danes jabolko spora med Armenijo in Turčijo.
Nato obiščete inštitut Matenadaran, kjer hranijo najdragocenejše rokopise. Po kosilu vas na osrednjem Trgu republike
čaka še en muzej, kjer se spoznate z njihovo bogato zgodovino. Za lep zaključek dneva pa obiščete še tovarno
armenskega konjaka. Nočitev. (H*, Z)
9. dan EREVAN – KHOR VIRAP – GARNI - EREVAN – TBILISI. Zajtrk. Jutranja vožnja po rodovitni araratski
nižini ob turški meji. Na poti zavijte proti Khor Virapu, saj se vam tam odpre čudovit pogled na goro Ararat. Sledi
vožnja nazaj v Erevan, kjer se v malem muzeju na kratko vživimo v domišljijski svet vsestranskega umetnika Sergeja
Parajanova. Sledi vožnja proti antičnemu templju Garni. Kar mistično je raziskovanje grško-rimskih ostankov na
armenskem višavju, daleč od matične dežele. Še lepši pa je sprehod po soteski in uživanje v neverjetnih bazaltnih

konturah. Vožnja nazaj v Erevan, kjer preživite še zadnje ure pred odhodom nazaj proti Gruziji. Morda še nočni
postanek na poganskem pokopališču v vasici Ria Taza, potem vožnja proti meji, prehod meje in vožnja na letališče
Tbilisi. (Z, ni nočitve)
10. dan TBILISI – LJUBLJANA. Polet iz Tbilisija preko vmesnega letališča v skladu z letalsko vozovnico. Konec
potovanja. (letalo)
PROGRAM JE LE PREDLAGAN. LAHKO GA PRILAGAJATE IN SPREMINJATE GLEDE NA VAŠE ŽELJE.
VEZANI STE LE NA NAMESTITVE.

Cena na osebo v dvoposteljni sobi: od 1050,00 EUR
Cena vključuje: letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse, najem avtomobila, nočitve z
zajtrkom v hotelih 3 - 4*.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo):
- vožnja na Gergeti - okoli 5 - 10 EUR.
Doplačilo po želji (na osebo):
- odstopnina (4,56 %) od vrednosti potovanja

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Za Gruzijo in Armenijo Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 1
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

