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Gruzija in Armenija 7 dni 
 

INDIVIDUALNO POTOVANJE! 

 
- zamaknjeni Tbilisi in vibrantni Erevan 

- visoki Kavkaz, zelena Gruzija in dramatična Armenija 
- tradicija, narava in bogata kulturna dediščina … 

 
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! 

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V TBILISI-ju.  

POT IZ EVROPE IN NAZAJ LAHKO TRAJA DODATNI DAN (SKUPAJ 8 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 

Odhod v 2017: po dogovoru 
 

Stil: Individualno potovanje  

1. dan TBILISI – JVARI - ANANURI – GUDAURI. Pristanek v Tbilisiju in srečanje z voznikom/vodnikom. 

Ogled Tbilisija, čudovitega mesta ob reki Mtkvari. Začnete pri cerkvici Metekhi ter kipu Vahtanga Gorgasalija. 
Mimo bivše stolnice Sioni se po ozkih ulicah počasi odpravite do Trga svobode, sredi katerega so postavili kip sv. 

Jurija, zaščitnika Gruzije. Vstopite tudi v muslimansko četrt z žveplenimi kopelmi in malo mošejo. Vmes prosto za 

kosilo/večerjo. Ogledate si še celotni stari del mesta. Obisk Gruzijskega nacionalnega muzeja. Nočitev. (H) 
 

2. dan TBILISI – KAZBEGI - MTSKHETA - TBILISI. Zajtrk. Zgodaj dopoldne se iz Tbilisija odpravite po 
vojaški transkavkaški "avtocesti" globoko v osrčje veličastnega Visokega Kavkaza. Na poti se ustavite na hribčku 

nad Mtskheto, kjer vas čaka panoramski pogled na sotočje rek Mtkvari in Aragvi ter na najsvetejšo katedralo 
Svetitskhoveli. Postanek naredite še pri utrdbi Ananuri, potem pa se odpeljete čez Javi prelaz (2395m) in dol do 

Kazbegi (1700m). Prispete v vas Stepantsminda. Tu vas pričaka pogled na očaka Kazbeg, kamor so antični bogovi 
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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 vsi skupaj 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, nastanitev in uživanje v živahnem tbilisijskem vzdušju. Nočitev. (H, Z) 

3. dan TBILISI – HAGHPAT – VANADZOR – ALPHABET DOLINA – EREVAN. Zajtrk. Dan začnete zgodaj na 

vožnji do meje z Armenijo. Ureditev čezmejnih formalnosti in menjava nadaljnjega vodnika. 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. Na poti postanek v Yazidi pri starih nagrobnikih in še v Alphabet 

dolini. Sledi še vožnja v Erevan, kozmopolitansko prestolnico, ki z enim očesom gleda v prihodnost, z drugim pa je 
zakoreninjena v nostalgično preteklost. Obiščete Mati Armenijo in se sprehodite po središču mesta. Prihod v hotel 
in nočitev. (H, Z)  

4. dan EREVAN – GEGHARD - EREVAN. Zajtrk. Odpeljete se na obisk armenskega zgodovinskega samostana 

– Geghard (Unesco). Sledi vožnja naprej proti antičnemu templju Garni (Unesco).  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. 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 prostem času za kosilo vas na osrednjem Trgu republike 

čaka še en muzej, kjer se spoznate z njihovo bogato zgodovino in ogled ostalih zanimivosti tega mesta. Za lep 
zaključek dneva pa obiščemo še tovarno armenskega konjaka. Nočitev. (H, Z) 

 

5. dan EREVAN – jezero SVAN – SADAKHLO – TBILISI. Zajtrk. Dan začnete zgodaj na vožnji mimo Dilijana 
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 Dilijan z obiskom samostana Haghartsin. Vožnja skozi 
vasico Molokan do Sadakhlo mejni prehod in nazaj v Tbilisi. Prihod v hotel in nočitev. (Z, H)  

 

 
 
6. dan TBILISI – DAVID GAREJI – SIGNAGHI – TBILISI. Zajtrk. Jutranja vožnja do samostana David 

Gareji. Samostan se nahaja v Gareja puščavi, 75km jugovzhodno od Tbilisi-ja. Obisk samostana Lavra in 
Peristsvaleba. Peš sprehod do samostana Udabno. Vožnja naprej v Signaghi, čudovito hribovsko mesto. Nudi lepe 

panoramske razglede doline Alazani in vzhodnih Kavkazkih gora. Peš v mesto, kjer lahko okusite Gruzijsko vino pri 
lokalnem vinarju ''Pheasant's Tears''. Vožnja nazaj v Tbilisi. Nočitev. (Z, H)  

 

7. dan TBILISI. Vožnja do letališča Tbilisi. Konec potovanja. (prevoz) 
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                       990 EUR 
 
Cena (izračunana pri 4 udeležencih) vključuje: prevoze in oglede s klimatiziranim vozilom, 4 nočitve v 

hotelu 3* z zajtrkom v Tibilisi-ju in 2 nočitvi z zajtrkom v hotelu 3* v Erevanu, degustacijo vina v Signaghi in 



 
 
 
 
Agencija Oskar, d.o.o.                                                                                                    
 

Hafnarjeva pot 2a, 4000 Kranj, Tel: +3864 2014-338 Fax: +3864 2014-331 E-Mail: info@agencija-oskar.si, www.agencija-oskar.si 

ID: SI65090934, TRR: 3000 0000 0450 019 pri SBERBANK d.d., PE Kranj, št. licence: 128 in 129, IATA licenca št. 77-32092 

Vpisano pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. vložka: 1/06544/00, osnovni kapital: 38.763,00 EUR 

armenskega konjaka, angleško lokalno vodenje, vstopnine po programu, stroške priprave in organizacije 
potovanja. 

 

Doplačila po želji na kraju samem (na osebo): 
- napitnine vodniku na kraju samem – priporočljivo 30 EUR. 

 
Doplačilo po želji (na osebo):  

- odstopnina v primeru rizika odpovedi 4,56% vrednosti potovanja, 
- doplačilo za enoposteljno sobo od 230 EUR, 

- 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: 4. 

PRIPRAVA POTOVANJA: 13. junij 2016 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


