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Azerbajdžan ali dežela ognja, kot se dežela promovira na turističnih sejmih, je bila prva posvetna
demokratična muslimanska država na svetu, ki je svojo neodvisnost razglasila že leta 1918, a je bila
dve leti kasneje priključena v zvezo Sovjetskih republik in v njenem sklopu ostala vse do
neodvisnosti leta 1991. Dežela meji na Armenijo, Iran, Gruzijo, Rusijo in Turčijo. Deželo sestavljajo
tri geografske celine: Kaspijsko morje in priobalni del, gorska veriga visokega Kavkaza in velika
ravnica v osrednjem delu dežele. Najvišji vrh je visok 4.466 m, najnižjo točko v deželi pa predstavlja
gladina Kaspijskega morja, ki je 28 m pod morsko površino. Dežela je poleg ognja, ki gori na površju
zemlje, znana tudi po blatnih vulkanih, ki so jih nekateri razglasili kar za sedmo naravno čudo sveta.
In da ne pozabimo, po odličnem kaviarju. Pot nas bo vodila od glavnega mesta, ki velja za eno
najhitreje razvijajočih se mest na svetu, do obal Kaspijskega morja in preko planin v severnem delu
dežele skozi tradicionalne vasi in mesta. Tako bomo v devetih dneh spoznali podeželje, gorski in
priobalni del te zanimive kavkaške dežele.

PROGRAM POTOVANJA
1. DAN: LJUBLJANA – ISTANBUL - BAKU
Zbirališče potnikov na letališču Brnik in dopoldanski polet proti Istanbulu ter popoldne dalje proti
Bakuju. Zvečer prilet na letališče v Bakuju ter po opravljenih obmejnih formalnostih prevoz do
hotela, nastanitev in nočitev.
2. DAN: BAKU
Ves dan bo namenjen ogledu glavnega mesta, ki leži na južni obali Abšeronskega polotoka ob
Kaspijskem jezeru. Mesto je sestavljeno iz treh arhitektonsko popolnoma drugačnih delov mesta:
starega dela, sovjetskega dela in modernega mesta. Baku ima danes preko dva milijona
prebivalcev. Ogled bomo pričeli v Aleji velikanov, na vrhu hriba, od koder je lep razgled na mesto.
Nato pa se bomo spustili v stari del mesta, ki se nahaja znotraj nekdanjega obzidja in je zagotovo

najzanimivejši za obiskovalce. Ogledali si bomo znani Deviški stolp iz 9. stoletja, ki je skupaj s palačo
Shirvan šaha pod zaščito UNESCA. Sprehodili se bomo po starem delu mesta do Tržničnega trga in
karavanseraja Bukhara iz 16. stoletja, ki predstavlja izjemen primer takratne arhitekture. Ustavili
se bomo še pri muzeju bratov Nobel, ki se nahaja v zgradbi imenovani Villa Petrolea. Na koncu bo
nekaj prostega časa v sodobnem centru Aliyev oziroma v središču mesta. Večerja in nočitev. (Z,V)
3. DAN: BAKU – POLOTOK ABŠERON – GOBUSTAN - BAKU
Po zajtrku v hotelu se bomo podali do NP Gobustan, kjer se nahaja več kot šest tisoč stenskih gravur
in poslikav starih med 5.000 in 40.000 let. Prav zato je območje pod zaščito UNESCA. Nato si bomo
ogledali še blatne vulkane ali blatne kupole, ki se nahajajo vzdolž obale Kaspijskega morja in jih je
v Azerbajdžanu približno štiristo. Popoldne bomo preživeli na polotoku Abšeron, kjer si bomo
ogledali goreči grič Yanardag. Iz globin zemlje izhaja zemeljski plin, ki konstantno gori že od antičnih
časov dalje. Ogledali si bomo tempelj ognja Ateshgah, ki od 17. stoletja predstavlja romarsko
središče za zoroastrske vernike. Proti večeru vrnitev v glavno mesto in večerja v restavraciji ob
spremljavi tradicionalne glasbe. Nočitev v hotelu. (Z,V)
4. DAN: BAKU - GUBA
Dopoldne bomo zapustili glavno mesto in se podali proti severu dežele, v pokrajino Guba, znano
po sadovnjakih, kjer gojijo slastna jabolka, po katerih je regija znana že iz časov Sovjetske zveze.
Regija je zaslovela prav po jabolkih in vsako leto organizirajo festival jabolk, kjer poleg odlične
kulinarike predstavijo tudi domače plese in pesmi. Na poti se bomo ustavili ob vznožju planine
Beshbarmag in obiskali tempelj svet muslimanom, Pir Khydyr Zinda. Okrog poldneva bomo prispeli
v mesto Guba in imeli prosto za kosilo. Mesto s približno 40.000 prebivalci se nahaja na SV pobočju
gore Shahdag, na nadmorski višini 600 m in to na desnem bregu reke Kudyal. Popoldne si bomo
mesto ogledali. Obiskali bomo mošejo Sakina khanum in stari hamam ter delavnico, kjer izdelujejo
preproge, po katerih je mesto znano daleč naokrog. V kolikor bodo čas in vremenske razmere
dopuščale, se bomo podali še do kavkaške vasi Khinaliq, ki velja za najbolj oddaljeno in najvišje
ležečo vas v azerbajdžanskem visokem Kavkazu. Prebivalci, ki jih je ostalo približno 2000, govorijo
poseben jezik khinaluq. Proti večeru vrnitev v Gubo, večerja in nočitev v hotelu. (Z,V)
5. DAN: GUBA – MARAZA – SHAMAKHI – LAHIDJ - GABALA
Po zajtrku se bomo podali proti mestu Shamakhi in si na poti v vasi Maraza ogledali še mavzolej
Diri Baba. Mesto Shamakhi je bilo nekoč znano po tradicionalnih plesalkah in nahajalo se je na
svilni poti. Mesto je bilo večkrat porušeno v potresih, a so ga prebivalci vedno znova obnovili. Edina
zgradba, ki je preživela osem od enajstih potresov, je mošeja Juma iz 8. stoletja, ki je danes postala
zaščitni znak mesta. Poleg mošeje si bomo ogledali še mavzolej Yeddi Gumbez, kjer so spravljeni
posmrtni ostanki šaha Shirvana. Popoldne bomo pot nadaljevali proti regiji Lahij in mestu Gabala,
nekdanjemu glavnemu mestu kavkaške Albanije. Arheološka izkopavanja so dokazala, da mesto
datira v 4.stoletje pr.n.št. Nastanitev v hotelu, večerja in nočitev. (Z,V)
6. DAN: GABALA - SHEKI
Po zajtrku bomo obiskali vas Van Dam, ki se nahaja nedaleč proč. Tod se nahajajo ostanki starega
albanskega mesta. Obiskali bomo zgodovinski muzej in izvedeli več o zgodovini kavkaške Albanije.
Nato se bomo odpeljali v mesto Sheki in se nastanili v hotelu. Mesto je dobilo ime po etnični skupini
Sakas, ki je prišla sem v 7. stoletju pr.n.št z območja današnjega Irana. Popoldne bomo spoznavali
mesto. Obiskali bomo srednjeveško trdnjavo, lokalni muzej, delavnico, kjer izdelujejo tradicionalne
ročnodelske izdelke, medreso in mošejo ter lokalni bazar. Večerja in nočitev. (Z,V)

7. DAN: SHEKI – KISH – GOY GOL - GANJA
Zjutraj se bomo podali do tradicionalne vasi Kish, ki se nahaja nekoliko višje od mesta Sheki. Tam
se nahaja najstarejša cerkev v Azerbajdžanu in datira v 1. stoletje. Nekaj prostega časa za sprehode
po vasi, nato pa bomo pot nadaljevali proti mestu Mingyachevir, ki se nahaja na reki Kura.
Popoldne se bomo ustavili še na modrem jezeru Goy Gol in nato pot nadaljevali proti tretjemu
največjemu mestu v deželi, Ganji. V ruskem carskem obdobju se je mesto imenovalo Elisabethpol.
1920 je mesto prevzelo svoje staro ime Ganja, da bi ga nekaj let kasneje, v sovjetskih časih
poimenovali Kirovabad in to vse do časov perestrojke, ko so mestu vrnili stari naziv. V mestu so od
nekdaj živele različne etnične skupine: poleg domačinov tudi Perzijci in Armenci, in vsi so mestu
zapustili bogato dediščino, tako da velja danes za arhitektonsko najlepše mesto v deželi. Nastanitev
v hotelu, večerja in nočitev. (Z,V)
8. DAN: GANJA – BAKU
Dopoldne si bomo mesto tudi ogledali. Ganja je znana po azerbajdžanski in islamski arhitekturi,
čeprav je na fasadah zgradb opaziti sledi mnogih etničnih skupin, ki so v različnih zgodovinskih
obdobjih vladale v mestu. Mnogi kani so v mestu dali zgraditi številne zgradbe kot so mošeje in
medrese iz rdeče opeke, tako značilne za mesto. Obiskali bomo mošejo šaha Abasa, srednjeveški
karavanseraj, muzej miniatur, »stekleničasto« hišo in mavzolej velikega azerbajdžanskega poeta
Nizamija Gyanjavija. Ogled bomo končali s sprehodom po lokalnem bazarju, kjer bo tudi nekaj
prostega časa. Popoldne vrnitev v Baku, nastanitev v hotelu, zadnja večerja in nočitev. (Z,V)
9. DAN: BAKU – ISTANBUL – LJUBLJANA
Dopoldne prosto do prevoza na letališče, popoldanski polet proti Istanbulu in dalje proti Ljubljani,
kjer bomo pristali v zgodnjih večernih urah.

ROK ZA PRIJAVO: najmanj 3 mesece pred odhodom oziroma do zapolnitve prostih mest.
CENA: 1.950 EUR
CENA VKLJUČUJE: letalsko karto na relaciji Ljubljana-Istanbul-Baku in nazaj, vse letališke, varnostne in
RSF takse (ki na dan 15.11.2020 znašajo 268 EUR), vse prevoze po programu, nastanitve v hotelih s
4**** in 5***** v dvoposteljnih sobah (doplačilo za enoposteljno sobo znaša 320 EUR), polpenzione
po programu, vse oglede in vstopnine, lokalne vodnike v angleškem jeziku in slovenskega
spremljevalca, organizacijo potovanja, nezgodno zavarovanje in DDV.
CENA NE VKLJUČUJE: vize za Azerbajdžan, ki jo pridobimo pri vstopu v deželo in stane približno 30 EUR
ter morebitnih napitnin za vodnike in voznike.
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 25
Cena pri najmanj 20 plačanih potnikih znaša 2.050 EUR, pri najmanj 15 plačanih potnikih znaša 2.150
EUR in pri najmanj 10 plačanih potnikih znaša 2.350 EUR.

