
Pünkösd hétfő, 10.nap otthon is munkaszüneti nap, így mi sem 
dolgoztunk. Az igazság az, hogy előző nap megnéztük az 
időjárás előrejelzést és egész napra esőt mondott, sok esőt és 
úgy döntöttünk, hogy kihasználjuk olcsó szálláslehetőségünket, 
iszunk még pár üveggel Sztálin kedvenc borából és kipihenjük 
magunkat. Ami említésre méltó az az, hogy kicseréltük Ervin 
motorjának hátsó fékpofáit. 
 

11. nap végre kipihenve keltünk, összepakoltunk, felnyergeltünk. 
Reggeli után irányba állítottuk a motorokat és hirtelen egy nagy 
sokaság lett körülöttünk. A grúzok rácáfoltak az első 
benyomások alapján róluk alkotott véleményünkre. Egészen 
eddig távolságtartónak és közömbösnek tartottuk őket. Ma 
reggel induláskor odagyűlt egy rakás ember kíváncsiskodni és 
még egy üveg bort is kaptunk tőlük. 
 

 
 
  



Kellemesen csalódtunk. Amikor ez a felvonás is lement a lovak 
közé csaptunk. A Garmin egy kicsit megviccelt minket. Olyan 
utakon vitt Mestia felé, amiken nehéz volt tartani még a 20km/h-
s átlagot is. Nagy kövekből és csillió lyukból álltak. 

  
Az egyik kis faluban tartottunk egy kis pihenőt és a tőlünk pár 
méterre álldogáló csoportból odajött az egyik és szó nélkül a 
kezünkbe nyomott egy-egy jégkrémet. Aztán megindult a 
beszélgetés is, feltették a szokásos kérdéseket: “honnan hova 
és mennyibe kerül a motor?” 
 

 



Elbúcsúztunk és továbbálltunk, végül kijutottunk az aszfaltra és 
megkönnyebbülésünkre benzinkutat is találtunk. Élveztük a kis 
terepmotorozást, de haladni is akartunk, mert az igazi off-road 
Mestia után várt ránk. Útközben megnéztük a nagy víztározót is. 
 

 
 

Pár kép a víztározó és Mestia közötti útról: 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
  



Mestiában megebédeltünk és közben megérdeklődtük, hogy 
milyenek az útviszonyok Ushguli és Lentekhi között. 

 
Mindenkitől azt hallottuk csak, hogy felejtsük el, itt még tél van, 
majd legkorábban 1 hónap múlva lesz járható. Ennek a hírnek 
nem igazán örültünk bár nem is nagyon hittük. Az igazat 
megvallva a saját szemünkkel akartuk látni a hótorlaszt és 
mentünk is, hogy megnézzük. Mestiától az út Ushguliig 44km, 
ebből kb 35 viszonylag nehéz terep. Sár, óriási kikerülhetetlen 
pocsolyák, gázlók, sziklák, kövek és szerpentin. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
Észnél kellett lenni. Útközben találkoztunk angol bringásokkal, 
akik  Isztambulból mennek Kirgizisztánba. D.u. 6-ra felértünk 
2100m magasra, Ushguliba Európa legmagasabban fekvő lakott 
településébe. 
 

 
 

 



 
 
Gyönyörű látvány ebben a gyönyörű időben. Megérte, hogy 
vártunk vele egy napot. Ott is rákérdeztünk, hogy tovább lehet-e 
menni Lentekhi felé. 
A nemleges válasz ellenére mi “jak azért is” megpróbáltuk. 4km 
után kb. 2400m magasan egy hómező állta utunkat.  

 
 



 
Az igazi hágó 2620méteren van. Eddig minden a tervek szerint 
ment, itt viszont vissza kellett fordulnunk. Sőt elég sietősen, ha a 
másnapi visszautat nem esőben akartuk megtenni. Mestiába 
visszaérve, megvacsoráztunk és söröztünk azokkal az 
amerikaiakkal, akikkel aznap már többször is találkoztunk. 

          
 Az étteremben szereztek nekünk egy olcsó szállást is egy 
családnál. 

 



12. Nap. Hétkor keltünk, mert a reggelit 7:30-ra beszéltük meg. 
Viszont senkit nem találtunk ébren. Sebaj addig 
összeszedelődzködtünk. Fél kilenckor aztán megjelent 
háziasszonyunk és összeütött valamit. Mestia szélén találtunk 
egy autómosót, de bepofátlankodtak elénk. Közeli 
hozzátartozójuk erkölcsiességét kétségbe vonva úgy döntöttünk, 
hogy akkor majd máshol szabadítjuk meg magunkat pár laritól és 
a motorokat a tegnap összeszedett mocsoktól. A láncok viszont 
azonnali ápolást igényeltek ezért arra sort is kerítettünk egy 
patakparton. 

     
 

 
 
 
 



 A Garmin a leggyorsabb út számításánál sem veszi figyelembe, 
hogy az milyen minőségű, így megint a tegnapihoz hasonló 
gödörkerülgetés következett 20-30km/h-val. Aztán meguntuk és 
egy hídon megkérdeztük az osm androt is. 

 
 Azzal rátaláltunk az aszfaltra, de csak pár kilométerig 
élvezhettük, mert az is ráterelt minket a határi útra. Hát legyen. 
Előbb-utóbb úgyis visszatalálunk a civilizációba. Így is lett. 
Ebédet is tudtunk venni és a motorokat is lemosattuk (mi akartuk, 
de nem hagyták, fura). 

 



  
 
Azt itt jegyezném meg, hogy teljesen mindegy merre jártunk, 
vagy hogy hol motoroztunk egy valami sose változott. Bármelyik 
pillanatban az ember elé kerülhetett egy tehén, ló, disznó, liba, 
csirke vagy kutya. Errefelé teljesen megszokott, hogy a tehenek 
az út közepén elfeküdve kérődznek, még a legforgalmasabb 
szerpentinen is. 

    
 
Ilyen körülmények között haladtunk dél-kelet felé, amikor már 
nem bírtunk az éhséggel. Letértünk az útról és találtunk egy 
frankó helyet a piknikezésre.  



 
 

 
 
Kaja után nyargaltunk Gori felé. Ezen a napon valahogy nem 
gyűltek a kilométerek. Az egyik kisebb város határában egy 



fiatalokkal teli kb. 10 autóból álló karavánba kerültünk. Először 
azt hittük esküvősök, de aztán rájöttünk, hogy valami teljesen 
más. Az ágyúgolyó futamhoz tudnánk a legjobban hasonlítani. 
Izgalmas volt, benne lenni. Mindenki integetett. 

 
 A városból kiérve, amikor megálltunk bevásárolni a vacsorához 
ránk szakadt az ég és Gori felé csak rosszabb lett. Goriba érve 
meg már az este is leszállt. Egy benzinkúton megkérdeztük hol 
találunk olcsó szállást és azt mondták, hogy a Sztálin 
múzeumnál érdeklődjünk. Ja tényleg, Sztálin Goriban született, 
amire az itteniek nagyon büszkék, Gergia többi részén viszont 
már nem annyira. A múzeumnál csak taxisokat tudtunk 
megkérdezni, mert a turista információs iroda már zárva volt. Az 
egyikük elvezetett minket egy nagyon kedves családhoz, ahol 
egyből elővettek mindenféle prospektust a környékről. Mi szépen 
végighallgattuk és közben arra gondoltunk, hogy ma sem 
haladtunk szinte semmit sem, így erre egyikre sem lesz időnk. 


