
Gruzínsko – perla Kaukazu
Krajina mimoriadne pohostinných ľudí, 
úžasnej prírody a nemenej úžasných pamia-
tok – to si veľa ľudí predstaví, keď sa povie 
Gruzínsko. Kto už niekedy v  tejto kaukaz-
skej krajine bol, potvrdí, že predstavy sa 
v tomto prípade naozaj zhodujú so skutoč-
nosťou. Na návštevníka, ktorý príde do kra-
jiny prvýkrát, pôsobí táto zakaukazská re-
publika ako dostupná a bezpečná destiná-
cia s nádychom exotiky. Vidíte tu zmes mo-
derny, niekedy až avandgardnej, a  starých 
tradícií, ducha bývalého Sovietskeho zväzu, 
ale aj nádych Orientu. Veď koniec koncov, 
Turecko je za rohom.  Čo určite každého 
návštevníka fascinuje, je gruzínčina a najmä 
jej písaná podoba. Z gruzínskeho písma sa 
nedá ani náznakovo vylúštiť vôbec nič. Na-
šťastie nápisy sú všade aj v latinke a staršia 
generácia vie po rusky a  mladšia zase po 
anglicky, takže dohovoriť sa nie je až také 
komplikované.
  
METROPOLA KONTRASTOV
Hlavné mesto krajiny Tbilisi je rušná milió-
nová metropola, ktorá prekvapí širokými 
bulvármi, hotelmi prestížnych svetových 
sietí, naozaj supermodernou architektúrou 
kongresového centra, budov štátnej správy, 
ktoré vyzerajú ako veľké hríby, či unikátnym 
preskleným mostom cez rieku Kura. Záro-
veň je mestom kontrastov – nie je zvlášt-
nosťou, že vedľa ultramodernej výškovej 
budovy štvorhviezdičkového hotela máte 
polorozpadnuté domy. Pôvabné je ale staré 
Tbilisi s  úzkymi uličkami a stopami po os-
manskej kultúre. Dodnes sa zachovala na-
príklad mešita a turecké kúpele. Gruzínsko 
je aj krajinou kláštorov a kostolov. Zachova-

lo sa tu množstvo vyše tisícročných pamia-
tok, napríklad Jvari, ortodoxný kláštor zo 6. 
storočia pri meste Mtskheta je zapísaný do 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Niektoré zo sakrálnych pamiatok majú ale 
úplne nedávnu históriu – ich architektúra je 
však na nerozoznanie od kláštorov, ktoré 
tu už niekoľko stáročí stoja. Napríklad naj-
väčšia náboženská stavba v Gruzínsku a na 
Kaukaze a tretí najväčší ortodoxný chrám na 
svete, tbiliská katedrála Sameba, katedrála 
Svätej Trojice, ktorá bola dostavaná len pred 
desiatimi rokmi.  Mnohé zo starých kosto-
lov ležia na odľahlých miestach, uprostred 
krásnych prírodných scenérií a ich návšteva 
je naozaj zážitkom. 

RODISKO VODCU
Zážitkom, ale iného druhu je návšteva mesta 
Gori – rodiska J. V. Stalina a jeho múzea. Tu 
na vás naozaj dýchne minulosť – nielen zo si-
vých panelákov a rozbitých ciest, ale aj z celej 
expozície. Je oslavou „veľkého vodcu“. Nikde 
nenájdete ani slovo o tom, že by urobil niečo 
zlé. Určite však stojí za to si múzeum pozrieť, 
napríklad už len pre dary, ktoré dostával, ale-
bo vlak, ktorým cestoval, keďže mal chorob-
ný strach z  lietania. Či pre návštevu suvení-
rového obchodíka, kde dostať s podobizňou 
vodcu všetko možné – od zapaľovačov, cez 
tričká až po „ploskačky“. 

PESTRÁ KUCHYŇA
Gruzínska pohostinnosť je preslávená – ak 
máte to šťastie, že sa dostanete na návštevu 
do gruzínskej rodiny, pripravte sa na vrchova-
te plné stoly a na nekonečné množstvo prípit-
kov – a pije sa vždy do dna. Na druhej strane, 

ak má človek už „dosť“, stačí, keď nechá svoj 
pohár nedotknutý. Gruzínsko má pohnutú his-
tóriu, dokonca aj tú najmladšiu a nemá práve 
šťastie na susedov. Na čo ale šťastie má, sú 
napríklad klimatické podmienky. Dopestujú 
tu všetko možné, banány a granátové jablká 
nevynímajúc. To sa prejavuje aj na kuchy-
ni, ktorá je mimoriadne pestrá – nielen stoly 
v domácnostiach, keď príde návšteva, ale aj 
v reštauráciách, kde sedia skupinky priateľov, 
sa prehýbajú pod miskami rozmanitého jedla. 

TIPY SPRIEVODCU CK SATUR
Jeden z najkrajších kostolov. V Kaukaze, 
v  nadmorskej výške 2  200 metrov, je jeden 
z najkrajších kláštorov na svete – Gergeti Tri-
nity Church. Výnimočným ho nerobí architek-
túra, ale prostredie, v ktorom sa nachádza – 
vystupuje do popredia pred skalnými stenami 
kaukazských velikánov a oproti leží najvyššia 
hora Gruzínska – päťtisícovka Kazbegi. 
Len so šatkou. Pravidlá v gruzínskych kos-
toloch sú veľmi striktné – nesmiete sem vstú-
piť s nepokrytou hlavou, preto je dobré mať 
pri sebe šatku alebo šál. Do niektorých kosto-
loch nesmú ísť ani ženy v nohaviciach. Preto 
sú pri vchodoch šatky, ktoré si treba opásať 
okolo bedier.
Víno a  brandy. Gruzínsko sa preslávilo aj 
svojím brandy a vínami. V dedinke Tsinandali 
si možno pozrieť palác Alexandra Chavchava-
dzeho, ktorý prvý vyrábal fľaškové vína podľa 
gruzínskych tradícií a európskych postupov. 
Vo vinných pivniciach možno vidieť prvé fľaš-
kové víno Saperavi z roku 1839. V tejto oblas-
ti sú aj vinárstva, kde možno gruzínske vína 
ochutnať – prekvapujúcim zistením možno 
pre mnohých bude, že sú pomerne drahé.

Viac info na: www.satur.sk/trend

KLENOT KAUKAZU
8-dňový poznávací zájazd
Letenky, transfery, ubytovanie s raňajkami, 
5x obed, vstupy do pamiatok, sprievodca
Max. počet v skupine: 16 osôb
Termín: 13. 9 – 20. 9.
Cena od: 899 EUR

ARMÉNSKO A GRUZÍNSKO - GURMÁN TOUR 
9-dňový poznávací zájazd
Letenky, transfery, ubytovanie s raňajkami, polpenzia, vstupy do pamiatok, návšteva vinných 
pivníc a destilérií spojená s degustáciou, sprievodca
Max. počet v skupine: 16 osôb
Termín: 31. 8. – 8. 9., 30. 9. – 8. 10.
Cena od: 1 179 EUR


