
GRUZÍNSKO 2016 
 
Exkurzia do krásneho a exotického Gruzínska. Návšteva Veľkého a Malého Kaukazu, presun 
horskými cestami a priesmykmi. Prehliadka 6 pamiatok zaradených do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO, prastarých skalných miest, kostolov, katedrál, strážnych veží. Plavba 
loďkami v hlbokom kaňone. Presun horskými vozidlami v extrémnom teréne. Návšteva 
univerzity a pamiatok hlavného mesta. Ochutnávka gastronomických špecialít a presláveného 
vína ako aj gruziňáku v typických gruzínskych reštauráciách. Kúpanie sa v mori. Prehliadka 
slávnej botanickej záhrady.  
 
Obr. 007 Odborný garant vás víta vo Veľkom Kaukaze ☺ 

 
 
Termín: 17.6.2016 až 25.6.2016, 9 dní 
 
Plánovaná prejdená vzdialenosť  
autom: 2000 km 
lietadlom: 4800 km 
loďou: 2 km 
pešo: 100 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mapa exkurzie 

 
1. deň (piatok) 
Tranzit do Budapešti, odlet z Budapešti vo večerných hodinách, nočný let do Gruzínska 
(letisko Kutaisi). 
2. deň (sobota) 
Prílet do Kutaisi v skorých ranných hodinách, prvou zastávkou bude kláštorný komplex z 9. 
storočia v dedinke Ubisa (UNESCO), ďalej rodnémesto Josifa Vissarionoviča Stalina Gori 
a návšteva jeho múzea, skalné mesto Uplistsikhe, prechod horským priesmykom vo výške 
nad 3000 m.n.m. po starej vojenskej ceste do mesta Stepansminda pod vrchom Kazbeg 
(5 033 m.n.m.), výjazd do podhoria Kazbegu ku Gergeti (Kostol Svätej Trojice – St. Triniti 
church), nocľah v meste Stepansminda.  
Obr. 1 Kostol Sv. Trojice Gergeti, Stepansminda  

 



Obr. 2 Skalné mesto Uplistsikhe 

 
 

 
 
3. deň (nedeľa)  
Presun na juh do stepnej oblasti cez hlavné mesto Tbilisi, po ceste zastávka pri pevnosti 
Ananuri s vyhliadkou na vodnú nádrž Zhinvali, návšteva mesta Mtskheta(bývalé hlavné 
mesto) a jej pamiatok zapísaných v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO, impozantná 
katedrála Svetitskhoveli v meste, kláštor na kopci nad mestom s výhľadom na sútok riek 
Mtkvari (Kura) a Aragvi, pokračovanie cesty do rozľahlých zvlnených stepí, návšteva 
kláštorného komplexu David Gareji neďaleko hraníc s Azerbajdžanom, osvieženie 
v kultovom bare v dedinke Udabno uprostred stepi. Prehliadka večerného Tbilisi (lanovka na 
hrad, hrad, matka Vlasti, staré mesto), nocľah v Tbilisi. 



 
 
 
Obr. 3 Mtskheta 

 
 
 
4. deň (pondelok)  
Prehliadka Tbilisi cez deň. Prednáška na  univerzite (premeny Gruzínska). Odchod z Tbilisi, 
prejazd cez divoké a takmer ľudoprázdne regiónyMalého Kaukazu, prejazd cez dramatickú 



dolinu rieky Mtkvari, na svahu ktorej leží v nadmorskej výške 1300 m.n.m. rozsiahly 
komplex skalného mesta Vardzia, nocľah v najslávnejšom gruzínskom kúpeľnom meste 
Borjomy, prechádzka v kúpeľnom parku, načerpanie liečivej a chutnej minerálnej vody.  
 

 
 
Obr. 4 Sychravé náhorné plošiny Malého Kaukazu  

 
 
5. deň (utorok)  
Tranzit z Borjomy do vysokohorského mesta Mestia v slávnej oblasti Svanetia, na trase 
navštívime druhé najväčšie mesto Gruzínska Kutaisi a jeho dve najvýznamnejšie pamiatky –
katedráluBagrati a kláštorný komplexGelati (obe sú zapísané v ZoznameUNESCO), 
zastávka v meste Zugdidi –prehliadkašľachtického sídla Dadiani Palace, v podhorí Veľkého 
Kaukazu vyhliadka na najväčšiu umelú vodnú nádrž Jvari, nocľah Mestia.  
 



 
 
 
Obr. 5 Katedrála Bagrati v Kutaisi zapísaná v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO  

 
 
6. deň (streda)  
Celodenný pobyt v malebnom horskom prostredí Veľkého Kaukazu, v ponuke sú 
alternatívne možnosti fakultatívnych výjazdov (1. jednodňová cesta do obce Ushguli, 
symbolu Svanetie, ležiacej hlboko v horách, presun po dramatickej ceste v terénnom aute;  2. 
výjazd a túra k ľadovcu; 3. prechádzky a túry po okolí), výstup na jednu zo strážnych veží 
v obci a prechádzka historickými uličkami, návšteva lyžiarskeho strediska, výstup lanovkou 
na vrcholovú stanicu s čarokrásnym 360° výhľadom na okolité „5-tisícovky“, nocľah Mestia.  
 



 
 
Obr. 6 Vrcholy Veľkého Kaukazu  

 
 
Obr. 7 Strážne veže v Svanetii 

 
 



7. deň (štvrtok) 
Tranzit do prímorského letoviska a jedného z najbohatších miest krajiny Batumi, návšteva 
botanickej záhrady, ktorá sa radí k najkrajším na svete, oddych na pláži a kúpanie v Čiernom 
mori, prehliadka mesta plného kasín a rušného života, nocľah Batumi.  
 
Obr. 8 Botanická záhrada Batumi 

 
 

 



8. deň (piatok)  
Návrat do mesta Kutaisi, v okolí spoznáme ešte pár prírodných krás, prechádzka 
kaňonomOkatse, plavba člnkami v rozprávkovom kaňone Martvili, v podvečerných 
hodinách príchod do centra Kutaisi, vo večerných hodinách odchod na letisko, v skorých 
ranných hodinách odlet do Budapešti.   

 
 
Obr. 9 Kaňon Martvili s azúrovo modrou vodou  

 
 
9. deň (sobota) 
V ranných hodinách prílet do Budapešti, spoločný tranzit do Banskej Bystrice.  
 
 
Foto: L. Tolmáči, 2015 
 



PODMIENKY - EXKURZIA GRUZÍNSKO 2016 
 
Termín: 17.-25.6. 2016 
 
Dĺžka exkurzie: 9 dní 
 
Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 
 
Cena: cca 620,- EUR (v cene letenka, transfer na a z letiska, ubytovanie, doprava, vstupy – 
pre neštudentov je cena o 20 EUR vyššia) 
 
V cene nie je zahrnuté: fakultatívny výjazd Ushguli alebo ľadovec (max 30,- EUR) 
 
Prihlášky: vyplniť registračný formulár  
https://docs.google.com/forms/d/1q73rBKoMscdftnOYvnZLHucejUR9akC_WizXe-
yhJjY/viewform 
 
 
Platby:  
do 31. 3. 2016 nevratná záloha 200,- Eur (letenka na meno) 
do  31. 4. 2015 platba 420,- Eur. 
 


