
-ПЛАН  ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ-    

 

 ГРУЗИЈА-ВЕЛИКИ КАВКАЗ-Саџеле-3258м 

 и  

ЈЕРМЕНИЈА-МАЛИ КАВКАЗ-Арагац-3879м (4001м) 
15.05. до 01.06. 2020 

15.05. Превоз авионом, Београд-Тбилиси  

16.05. Тбилиси, главни град Грузије у V веку. основаo  je 

легендaрни краљ Вактанг око лековитог извора сумпоровите воде  

температуре 46,50C у близини града. „Топли извор“ заправо значи 

име овог града. Ту се и данас налази  хамам у оријенталном 

персијском стилу из 17 века и бројна купалишта. Из истог 

периода, 4-5 век је и тврђава персијског имена Нарикала,некада 

краљевска палата.  

У овом граду са суптропском климом, врелим летима и хладним 

зимама има много знаменитости: 3 по величини православни храм у 

свету - саборна црква Самеба; вишевековна грузијска 

патријаршија из VI-VII века Сиони, који доминира клисуром коју 

река Мтквари, која долази из данашље Турске, са Јерменске 

висоравни, дужином 21 км просеца кроз град. Цео овај град 

подигнут на стеновитим „терасама“ од 380 до 730м н.в је 

интересантан за обилазак због традиционалног грузијског стила 

из XVIII века, али и других архитектонских стилова: има много 

палата руског племства, много примера Арт Нувоа али и владиних 

зграда и музеја у еклектичном стилу,као и супер модерне архитектуре у ужем центру града. 

17.05.ЈУЖНО ОД ТБИЛИСИЈА Овај дан је предвиђен за одлазак до 

пустињског дела Грузије на граници са Азербејџаном до манастира 

Давид Гареџа окруженим мноштвом испосница у стенама са прилично 

очуваним фрескама из времена оснивања манастира у VI.веку. Тада 

се један од 13 сиријских отаца по имену Давид настанио у 

пешчари Гареџи на падинама невеликог кланца и ускоро ту основао 

први манастир – Давидову лавру. По својим размерама и п 

историјском значају Давид-Гареџи заузима посебно место у 

грузијској историји. Постоји и предање у Грузији да је посета 

овој светињи једнако што и поклоњење Јерусалиму 

ИСТОЧНО ОД ТБИЛИСИЈА  На ободу познате долине Алазани налази се 

Сигнаги место познато по производњи вина, ћилима и по 

традиционалној грузијској кухињи. У њему је и позната црква 

С.Стефана, и велика тврђава, односно зидине старог 

средњевековног града које су убрајају међу најдуже –други у 

свету!! Одмах после Кинеског зида који сведочи о некадашљој 

економској моћи града, некадашњег трговачког центра кроз чије 

капије је пролазила сва роба са истока о У близини Сигнагија 

налази се познати манастир Бодбе где су мошти чувене грузијске 

светитељка Свете Нино из IV века, која је донела хришћанство у 

Грузију 

18.05. СЕВЕРНО ОД ТБИЛИСИЈА МЧКЕТА. Ово место је било насељено 

1000 година п.н.е. и било је престоница раног краљевства 

Иверије /данашња Источна Грузија/. Налази се на саставу реке 

Куре и Аргави и било главна раскрсница старих трговачких 

путева. 

Саборна црква Светичковели ,гробна црква грузијских краљева  

налази се у овом месту. Цркву је саградио краљ Миријан 

337.године када су грузијци званично прихватили хришћанство а 

садашња црква је из 11.века. 

Манастир Џвари /крст/ налази се источно на брду испод кога лежи Мчета са лепим погледом на 

град и реке. На месту где је некада био велики крст у 6.веку је саграђена црква која и сада 

доминира на брду изнад реке. 

19.05.ГРУЗИЈА- СЕВЕРНА ТУРА 

На путу ка северу обилазимо тврђаву Ананури јединствену по 

својој војној архитектури, порпишту бројних битака и устанака 

која само чудом стоји и данас, уз коју је и комплекс од 3цркве 

јединственог изгледа Одатле је добар поглед на језеро Жинвали.  

Даље преко Пасанаурија и скијашког центра Гудаури долази се на 

превој Џвари /2370м/. Затим се силази у горњи део реке Терек и 

долазимо до села Казбеги или Степанцминда, како се сада зове. 

Ово место је главно полазиште за успон на врх Казбек са 

грузијске стране. Преко реке се налази село Гергети где ћемо ми ноћити.  



20.05.КАЗБЕГИ. Одлазимо до цркве Св.Тројице или  Самебе,  симбол 

Грузије који се налази на увек ветровитом врху брда у подножу 

Кабека, на 2170м изнад села одакле је невероватан поглед на врх 

Казбека 5033м и околину. Црква је изграђена од великих гранитних 

блокова у 14.веку а изнутра  украшена фрескама 

У повратку ћемо свратити до скијашког центра Гудаури изнад кога 

се налази више врхова преко 3000м па је могуће на неки од њих 

изаћи уколико време буде повољно. Поподне повратак за Тбилиси. 

21.05.ТБИЛИСИ–ЗАПАДНА ГРУЗИЈА Прво одлазимо до Горија где 

обилазимо Уплитсикхе пећински комплекс испосница из VII.века 

п.н.е. за који се сматра да је овде настала прва грузијска 

држава, а свакако је постојао град још у Гвозденом добу, који 

је све до 15.века био стратешка тачка на Путу Свиле. У 

централном делу сe још увек налази црква из 9.века као и остаци 

позоришта и храмова из грчког периода .Даље настављамо пут до 

бањског места Борџоми, познатог по многобројним минералним и 

термалним изворима, међу најбољим лековитим  водама на свету, 

због чега се ова вода извози у 30 земаља света. У  околини 

места je национални парк Борџоми-Карагаули. 

22.05.БОРЏОМИ-околина Одлазак до скијашког центра Бакурјани 

другог по величини и значају у Грузији и до превоја 

Цхрацкаро/2454м/ са кога ћемо изаћи на један од околних врхова 

на висораван у југозападној Грузији ка Јерменији, област Малог 

Кавказа. То је врх на Риалетском гребену, врх Саквелосмта-2806м. 

На успон ћемо ићи са западне стране. На висоравни се налазе 

многи вулкански врхови од којих је највиши врх Диди Абули-3300м, 

уједно и највиши врх Малог Кавказа у Грузији. У многим кратерима 

се налазе језера,  Паравани и Табацкури су међу највећим 

језерима на висоравни.  

23.05.БОРЏОМИ-ЈЕРЕВАН /Грузија-Јерменија/. Од Борџомија долином 

реке Куре која долази са јерменске висоравни у данашњој Турској 

пролазимо кроз места Ахалцихе и Аспиндзу и долазимо до 

Вардзије,  града у стенама у којем је пре него што је разорен 

земљотресом некада живело 50.000 људи. Град саграђен у Златно 

доба  време чувене  грузијске краљице Тамаре, крајем XII века,  

састоји се од 13 нивоа-спратова,. Овим обиласком завршавамо 

посету Грузији, и преко места Ахалкалаки и Ниноцминда одлазимо 

ка месту Ђумри у Јерменији и даље до Јеревана где ћемо боравити 

наредних  неколико дана 

ЈЕРМЕНИЈА 

24.05.ЈЕРЕВАН Дан је предвиђен за обилазак знаменитости и музеја у Јеревану. Јереван је главни 

град Јерменије у којем живи преко милон становника.. Један од најстаријих градова на свету, 

основан је пре 2780 година. У пећинама на обалама кањона реке Раздан, у близини данашњег 

модерног Јеревана налазе се остаци насеља још из каменог доба. Рушевине града  Еребуни чије 

име значи “победа” налазе се на југоистоку Јеревана, на Арин-Берд брду. Део града је обновљен  

поводом прославе 2750. годишњице оснивања града и претворен у“Еребуни музеј”. У музеју се 

налази 12.235 експоната из јерменске историје. 

Велики земљотрес из 1679 године завршио је разарање града коису 

вековима раније рушили Арапи, Монголи, Персијанци и отоманске 

војске.  Јереван је обновљен розе-браон вулканским каменом туфом 

кога има широм земље. Планина Арарат се налази преко границе са 

Турском и симбол је јерменског народа.  У Јеревану се налази 

Музеј историје и уметности у коме се налазе предмети још од VIII 

века пре нове ере. Такође музеј Метенадаран са 12000 текстова, 

многи лепо украшени, датирају чак из IX века. Јереван је град 

старих и нових споменика. Срце града је Трг Пепублике са зградом 

владе.  На дивном узвишењу Цицернакаберд Јермени су изградили 

споменик посвећен Геноциду. 

25.05. ЈЕРЕВАН-западна тура  Одлазимо прво до цркава Хрипсиме и 

Гајане /VII.век/ па до Првопрестолног сабора Ечмидзин (проглашен 

за светску баштину 2000) - главни град од 180.-340. године у 

коме се налази најважнија катедрална црква, односно 

Патријаршија. Изграђена између 301-303 године, била је дуго 

времена и  краљевска палата. 



Посета храму Звартноц / VII.век /, који је разрушен у великом 

земљотресу 939. године. Звартноц (проглашен за светску баштину 

2000), је комплекс грађевина које су подигнуте у VII веку у 

близини Ечмиадзина а има изузетно велику архитектонску 

вредност. Главна црква је изграђена између 641-661 године да би 

засенила Ечмиадзин по лепоти. Југозападно од цркве налази се 

дворац Нерсеса III, највећа грађевина у Јерменији VII века/.   

26.05.ЈЕРЕВАН-источна тура Посета храму Гарни /I.век/, 

јединственом храм грчког типа. Гарни  тврђава и храм  били су  

летња палата јерменских краљева. Порушена је али комплекс 

грађевина још увек показуј лепоту. А храм Гарни који је 

посвећен богу Сунца Митри /претпоставка/ постојао је све до 1. 

века.још доминира на платоу изнад долине ријеке Азат. Затим 

обилазак јединственог манастира Гегард, у пећини/XII-XIII век/ 

на стрмим стеновитим падинама, задивљујућег пејзажа, представља 

значајан споменик средњевековне јерменске архитектуре. У 

околини манастира налазе се пећине и “хачкари”, камени 

споменици а у долини реке на обе обале могу се видети 

јединствени базалтни стубови  

27.05.АРАГАЦ Највиши врх Јерменије. Полазак у 5 часова изјутра 

из Јеревана, до језера Кари /3207м/. Одатле вршимо успон најпре 

на јужни врх /3879м/, и ако буду повољни временски услови 

настављамо даље.  Силазимо на превој и  онда успон на западни 

врх /4001м/. Враћамо се на језеро другом стазом где завршавамо 

туру. Успон траје 6 сати, а дужина туре је 10км. Ко не иде на 

успон може време провести у лаганој шетњи око језера са лепим 

погледом на Арарат или остати у Јеревану. У повратку ка 

Јеревану обилазак тврђаве Амберд /рани средњи век/, и могуће 

још два манастира на ивици кањона реке Касаг, манастири 

Оханаванк и Сагмосаванк.  

28.05.ЈЕРМЕНИЈА-јужна тура  Одлазак преко Араратске долине до 

манастира Хор Вирап, 5.век. Посвећен је Св.Григорију 

Просветитељу. Он се налази неколико стотина метара од државне 

границе између Јерменије и Турске, на обали реке Аракс у 

подножју величанственога Библијскога Арарата/5165м/. 

Даље продужујемо пут јужно од Јеревана ка лепом манстиру 

Нораванк (значи нови манастир /XIII-XIV век/.) у уској клисури 

реке Драицхаy. 

Клисура је позната по геолошком феномену: високим стенама 

цигла-црвене боје и одсецима који се налазе управо преко пута 

манастира. Био је важно културно средиште, познат по 

универзитету и библиотеци.  

Преко Воротанског превоја /2344м/ спуштамо се у Сисијан. 

Планински регион Зангезур је посебно занимљив и леп са много 

мегалитских и других споменика из преисторијског доба, Ови 

споменици у подручју Сисиана су можда  најстарије фигуре од 

камена у људској историји. Обилазак древне камене опсерваторије 

Карахунџ /Зорац-карер/из 4 хиљаде година пре нове ере. 

Верује се да је ту била прва астролошка опсерваторија која је 

датирана  у период 7500 година пре Христа. 

Одлазак у село и манастир Татев /В.век, обновљен у XIIIвеку/,у 

коме је у  XII веку  основана универзитетска библиотека, и са 

каменим споменицима из Х. века.-Манастир Татев је наша 

најјужнија дестинација у Јерменији, ка Ирану. Манастир се 

налази у планинском делу, јужно од места Сисиан, на стенама. 

29.05.Источна Јерменија Повратак са југа ка северу другим путем 

који води преко Сулемског превоја /2400м/ ка језеру Севан. Пре 

превоја обилазак познатог Сулемског караван-сараја. Затим 

силазак у град Мартуни на јужној обали језера Севан. Наставак 

на север поред језера до места Норадус где се налази највеће 

гробље са великим и разноврсним каменим крстовима /хачкарима/ у 

Јерменији.  



 

-ЈЕЗЕРО СЕВАН и манастир Севан налазе се на 70км источно од 

главног града Јеревана.То је највеће језеро на Кавказу са.чистом 

водом у коме има неколио врсти пастрмки, ишхан о гехаркуни су 

најчувеније. Дубина језера је 90 м, налази се данас на 

1890м.н.в. А 1930  ниво језера је био спуштен за 30м јер је вода 

тунелима одведена на југ у друге реке и тиме је површина језера 

била смањена за једну шестину, што је довело готово до еколошке 

катастрофе. Сада се ниво постепено пење ка првобитном нивоу. 

 

30.05. ЈЕЗЕРО СЕВАН и ОКОЛИНА Манастир Севан првобитно подигнут 

на острву данас се због нижег нивоа воде налази на једном 

полуострву. Из места Севан одлазимо на запад до места Цакадзор 

које је излетнички и скијашки центар у планинама северно од 

Јеревана. У близини се налази манастир Кечарис из  XI века и 

кућа-музеј браће Орбели, која је Царској Русији дала много 

умних, школованих, познатих и успешних људи. Западно од места 

се налази врх Цахкуњац-2821м са кога је добар поглед на северни 

део језера Севан. До којег ћемо отићи успињачом, ако буде 

радила 

31.05. СЕВАН-ТБИЛИСИ Напуштамо Севан и одлазимо на север ка 

Грузији. Пут води преко Дилижана, Ванадзора и Алавердија низ 

долину брзе реке Дебед. Посетићемо познате  манастире Санахин, 

Ахпат на десној, и на крају тврђаву и цркву Ахталу на левој 

обали реке. Границу ЈР/ГР прелазимо код места Баграташен.  

У Тбилиси стижемо увече где следи препакивање, паковање за пут 

и око поноћи одлазак до аеродрома где ћемо кренути назад раним 

јутарњим летом за Београд, са преседањем у Истанбулу. 

01.06.Превоз авионом, Тбилиси-Београд 

У цену су урачунати следећи трошкови, на бази 15 уплата: 

-Цена повратне авионске  карте Београд-Тбилиси-Београд са аеродромским таксама и 

пртљагом,  

- 7 ноћења у Грузији 

- 8 ноћења у Јерменији 

- трошкови превоза минибусом по Јерменији и Грузији за све дане, (око 3000км). 

- трошкови преноћишта и исхране возача 

- путно осигурање  

- трошкови организације и водича. 

За сада цена није тачно дефинисана јер се још не зна цена авионских карата али 

оријентациони оквир трошкова по особи износи 800-950 ЕУР. 

Плаћање у 3 рате: 

1.рата. приликом пријаве уплата од 500Е, због резервације и куповине авионских  

карата. 

2.рата до 15. марта 150-250 Е (у зависности од коначне цене). 

3.рата до 1. маја 150-200 Е (у зависности од коначне цене). 

-У случају мањег броја пријава цена ће бити коригована, на  већи износ. 

-Напомена:У цену нису урачунати трошкови исхране, улазнице за музеје, трошкови 

жичара и индивидуални трошкови. 

Одлазак на планинарске акције није обавезан. За учеснике планинарских акција 

обавезна је комплетна планинарска опрема за зимске услове  Штапови обавезно и 

квалитетне планинарске ципеле погодне за ходање по местимично нестабилном 

вулканском камењу.  

Организатор задржава право измене плана у случају непредвиђених околности. 
В.Ковачевић, +381642259941,    pss.veroljub55@gmail.com 

 
 


