TBILISI – CEL DLA MAŁO WYMAGAJĄCYCH
TURYSTÓW
Tbilisi, stolica Gruzji, jest bardzo przyjemnym celem wycieczki,
które ma szanse stać się jeszcze lepsze. Miasto, położone w środku
gór Kaukazu, ma wiele do zaoferowania -przykładowo: Twierdzę
Narikala, Katedrę Sameba, Operę Paliashvili lub dzielnicę Starego
Miasta. Jednak miasto jest ograniczone przez wiele czynników,
które są głównie związane z oferowanymi usługami turystycznymi.
Gdy te czynniki się łączą, ogólne wrażenie kraju jest nieco wątpliwe. Pomimo bogatego dziedzictwa
kulturowego i atrakcyjnego krajobrazu, niezależni podróżnicy powinni być świadomi wielu pułapek,
które pociąga za sobą stolica Gruzji.
Transport publiczny i orientacja w mieście
Wielu cudzoziemców opisuje transport publiczny w Tbilisi jako dżunglę. Po pierwsze wszystkie trasy
oznaczone na autobusach są zapisywane w nieczytelnym piśmie gruzińskim. To samo dotyczy metra.
Tak więc, dla turystów międzynarodowych, orientacja w systemie transportowym jest zadaniem
niemal niemożliwym do rozwiązania. Pozytywnym aspektem transportu publicznego w Tbilisi jest
jednak to, że ludzie przeważnie oferują swoje miejsca siedzące kobietom, osobom niepełnosprawnym
i osobom starszym.
Nieprzyjemności systemu transportowego są również aktualne w odniesieniu do samego miasta.
Większość ulic jest oznaczona po gruzińsku, a jedynie kilka kilka z nich w centrum miasta ma
inskrypcje napisane alfabetem łacińskim. Jest to naprawdę tylko kilka ulic, co gwarantuje całkowity
chaos dla ludzi spacerujących po mieście, próbujących zlokalizować określone miejsce.
Miasto hosteli
Oficjalne dane władz wskazują, że w hostelach znajduje się tylko 10% całkowitej ilości łóżek w
Tbilisi. Ale wrażenie jest całkiem odwrotne. To zabawne, ale w pewnym stopniu stolica może być
nazwana miastem hosteli. Wydaje się, że schroniska są wszędzie, z wyjątkiem centrum miasta, gdzie
znajdują się najlepsze hotele. Wygląda na to, że brakuje tam kompromisu między tymi dwiem
opcjami, gdzie zapewniony będzie jednocześnie komfort i przystępna cena.
O wiele bardziej bezpieczną opcją jest poleganie na międzynarodowych sieciach hotelowych podczas
rezerwacji noclegów na podróż do Tbilisi. Poziom obsługi gwarantowany jest przez pewną markę, a
pokoje są utrzymywane w jednakowym standardzie. Lokalne obiekty noclegowe nie mają wiele
wspólnego z usługami hotelarskimi. Może to spowodować, że doświadczenia w Tbilisi będą
nieprzyjemne.
Denerwujący kierowcy taksówek, bezpańskie psy
W Tbilisi jest wiele innych problemów. Przykładowo, irytujący kierowcy taksówek, którzy wszędzie
oferują przejażdżki, za przypuszczalnie najlepsze ceny. Ponadto, Gruzja, podobnie jak wiele innych
krajów postradzieckich, ma tendencję do występowania tak zwanego "szarego rynku turystycznego".
Koncepcja tego polega na tym, że zwykli obywatele oferują swoje usługi turystom, głównie jako
kierowcy lub przewodnicy wycieczek wokół głównych atrakcji miasta. Nie są oni oficjalnymi

przedstawicielami lub akredytowanymi przewodnikami. Ich celem jest wykorzystanie zamieszania u
turystów i zarabianie pieniędzy w zamian za wątpliwe i amatorskie usługi.
Ponadto w centrum miasta znajduje się wiele bezpańskich zwierząt, które chodzą po mieście. Może
to stanowić element szoku dla turystów, ponieważ niektóre z psów poruszających się po mieście są
wielkości dorosłego człowieka. W kraju jest też wielka bieda i wielu żebraków oraz bezdomnych
spaceruje po ulicach Tbilisi. Dodatkowo, duża ilość budynków w mieście znajduje się w strasznym
stanie lub nie jest dokończona od lat.
Biorąc pod uwagę wszystkie te pułapki i łącząc je razem, ukazuje się rzeczywistość stolicy Gruzji.
Nie ma wątpliwości, że jest to piękne miasto, które szczyci się bogatym dziedzictwem kulturowym i
licznymi atrakcjami. Jednakże potencjał miasta jest niewykorzystany z różnych powodów. Cel
podróży jest całkiem atrakcyjny, ale z powodu wszystkich podanych tu argumentów, nadaje się on
przede wszystkim do podróżujących tzw. średniej klasy, czyli "Turystów z plecakiem" i studentów,
którzy nie są zbyt wymagający. Dlatego, jeśli masz wysokie oczekiwania co do swoich celów podróży,
Gruzja i Tbilisi prawdopodobnie nie są właściwym miejscem dla Ciebie.
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