Tajomný a čarokrásny Kaukaz (Gruzínsko)
... v lone prírody
Akademická exkurzia zameraná na horské a kultúrnohistorické prostredie.
Výprava za poznaním Veľkého a Malého Kaukazu 2018 v štáte Gruzínsko.
 Menej jazdenia autobusom. Pešie spoznanie vysokohorskej a ľadovcom modelovanej krajiny.
 Osobitá kaukazská história a kultúra – obranné veže Svanetie, skalné mesto vo Vardzii, najvyššie položené sídlo
Kaukazu - Ušguli, chrámy a kostoly západného Gruzínska
 Návšteva 5 pamiatok UNESCO a 3 národných parkov na hraniciach Európy a Ázie
 Kúpeľné mesto Borjomi a historické mesto Akhaltsike s návštevou hradu a parkových areálov
 Jedinečné prírodné úkazy – kaňon Martvili, údolie rieky Kura, jazerá Malého Kaukazu

Základné údaje
Garant exkurzie: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Počet účastníkov: max. 22
Termín exkurzie: 21.-29. 9. 2018 (9 dní piatok až sobota)
Presuny:
Lietadlo 4 900 km
Autobus 1 150 km
Pešo 124 km

Cena: 730 EUR (v závislosti od ceny leteniek)
Termín prihlásenia: do 15.4 . 2018
Poradie akceptovania registrácie:
A) súčasní študenti > B) spolupracovníci > C) bývalí študenti > D) priatelia geografie
Pre registráciu vyplňte, prosím, formulár: PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

STRUČNÝ PROGRAM
21. 9. Let do Kutaisi.
22. 9. Cesta cez Veľký Kaukaz do Mestie v Svanetii, prejazd mestom Zugdidi s kaštieľom, vodná nádrž Jvari Enguri,
kultúrnohistorické pamiatky UNESCO v Mestii – obranné veže, nocľah Mestia.
23. 9. Túra na ľadovec Čalaadi v podhorí Ušby (malebný vrch 4 700 m n. m.), výstup na kaukazské úbočie ku krížu
s výhľadom na Mestiu. Nocľah Mestia.
24. 9. Ušguli - najnáročnejší presun kaňonmi Kaukazu v Hornej Svanetii, túra dolinou najvyššieho vrchu Gruzínska
(Šchara – 5 068 m n. m.). Nocľah Ušguli.
25. 9. Návšteva moderného lyžiarskeho strediska pri Mestii (2 600 m n. m.) s panoramatickým výhľadom na hory
Kaukazu, presun do Borjomi, kúpeľného mesta ruských cárov a cárovien, kúpeľný park s liečivými prameňmi, nocľah.
26. 9. Túra v NP Borjomi, s vodopádmi a pôvodnými lesmi Kaukazu, presun do historického mesta Akhaltsike, nocľah.
27. 9. Návšteva skalného stredovekého mesta Vardzia vytesaného v skale, jaskynný kláštor Vanis kvabebi, hrad
Khertvisi, kaňon rieky Kura, Malý Kaukaz a jeho jazerá. Nocľah Akhaltsike.
28.9. Návrat do Kutaisi. Plavba po rieke v kaňone Martvili. Prehliadka pamiatok UNESCO v okolí mesta Kutaisi. Večerná
rozlúčka s Kaukazom v pravej gruzínskej reštaurácii.
29. 9. V ranných hodinách odlet do Budapešti. Návrat do Bratislavy.

