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Naše dovolená započala tím, že nám v šest hodin ráno odlétalo letadlo z Vídně. Sbalili 

jsme se a mezi druhou až třetí hodinou ranní jsme vyjížděli z domu. Jeli jsme ještě s rodinou 

Rajtarových, takže byla legrace. Let byl bez jakýchkoliv obtíží a trval přibližně tři hodiny. 

Jakmile jsme přiletěli, vyzvedli jsme si zavazadla. Čekalo na nás sedmimístné auto, ale byl tu 

háček, nás bylo devět a s řidičem, který pro nás přijel, hned deset. Museli jsme se tedy 

naskládat do auta pro sedm. Uprostřed cesty jsme slyšeli takové slabounké pískání z kufru. 

Když jsme ho otevřeli, vyletěl z něho zmatený ptáček. Naštěstí přežil ve zdraví. Cesta 

ve stísněném prostoru trvala asi půl hodiny. Auto nás přivezlo k čekajícímu autobusu, který 

nás měl odvézt do hlavního města jménem Tbilisi. Tahle cesta trvala přibližně 4-5 hodin a také 

se dala přežít. U autobusu na nás čekal pán, který nás zavedl do ubytování.  

   Odložili jsme si všechny věci, vzali jen to nejdůležitější a vyrazili jsme si prohlédnout 

náměstí. Šli jsme i kolem prezidentova sídla a kolem mnoha chrámů. Bylo jich tolik, že si 

nepamatuji, jak se jmenovaly.  

Další den jsme si zašli hned ráno půjčit auto a odjeli jsme do hor. Tam jsme se ubytovali 

a vyrazili na túru. Příroda v horách se mi moc líbila a pořídila jsem i nějaké fotky na Instagram, 

protože takové hory v Česku nenajdete. 

Když jsme dalšího rána snídali na terase, vykoukla špička hory Kazbek a rodičům se tak 

moc líbila, že fotili jako o život. Dokonce i moje maminka si udělala s mohutnou horou selfie 

a to už je co říct, protože se skoro vůbec nefotí.  

     Z hor jsme se vydali do vinařské oblasti. Tam to bylo hlavně ve znamení pití a jídla. 

Gruzínští občané mají takové divné zvyky a my jsme nějaké vyzkoušeli. Mají tam taky poněkud 

jiné pochoutky. Zkusili jsme si uvařit jejich tradiční jídlo, ale to nechutnalo dětem ani 

dospělým. Bylo to totiž takové těsto, do kterého se zabalilo pomleté maso a celé se to dalo 

vařit do hrnce s polévkou. Když bylo hotovo, vznikla z toho jakási polévka. Stoly se tam jídlem 

prohýbaly. 

Měli jsme se tam fajn, ale my děti jsme dostaly jeden pokoj dohromady a Diana 

vyprávěla strašidelné příběhy, ve kterých byl vysavač, padající lustr a klavír, a jelikož jsme měli 

všechny tyto 3 věci v místnosti, byli jsme všichni vystrašení tak, že jsme polovinu noci nespali, 

nehledě na to, že rodiče nás poslali spát až o půlnoci, a oni si venku ještě povídali.  

Za dva dny jsme docela rádi vyrazili zpátky do Tbilisi. Cestou jsme ještě navštívili klášter 

Davida Gareji, který je úplně na jižních hranicích Gruzie, dokonce jsme byli i na pět sekund 

v Afghánistánu. Jeli jsme tam doslova cestou necestou, protože místy cesta mizela a někde se 

zase objevovala. Bylo to docela „o nervy“, ale klášter vytesaný ve skále stál za to.  

    V Tbilisi jsme potom vrátili auto a ubytovali jsme se přímo na nádraží, odkud jsme ráno 

odjeli vlakem k moři. Tahle cesta trvala asi 5 a půl hodiny, ale byla tam Wi-Fi, takže to se dalo 

zvládnout. Jakmile jsme dorazili, čekalo na nás auto (opět sedmimístné) a odvezlo nás do 

ubytování. Cesta trvala přibližně tři čtvrtě hodiny.  



   Tady jsme zůstali 5 nocí a 6 dní. Oblázková pláž byla od našeho ubytování asi 500m. 

První dva dny proběhly rychle a bez pohrom, nehod a dalších nedorozumění. Ale třetí den 

nastala pro děti jedna malinká katastrofa. Plavčík vyvěsil černou vlajku, takže jsme se nemohli 

koupat. Čtvrtý den sice také vlála černá vlajka, ale v moři se nějací lidé koupali, proto jsme se 

s Dianou zeptaly rodičů, jestli si můžeme vzít kruhy a jít do vody. Rodiče byli hodní a dovolili 

nám to, šly jsme tedy dovádět do vln. Byla to zábava, i když to někdy bolelo.  

Ale další dny už se nedalo koupat vůbec. Šli jsme tedy na vystoupení delfínů, do 

zábavního parku a na mnoho dalších míst. Procestovali jsme tak asi celou Gruzii. A byla to 

nejlepší dovolená. Čekala nás však ještě cesta zpátky. Po celý let na sedadle před námi vřeštělo 

malé dítě. Už nám to bylo protivné a byli jsme rádi, když jsme konečně přistáli ve Vídni 

a nasedli do našich aut. Naše dovolená byla adrenalinová, náročná, odpočinková, prostě 

„funny“. Přestože byla super, všichni jsme se nakonec těšili domů, protože všude dobře, doma 

nejlíp. 


