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Η Σόληα Βαζηινπνύινπ θηάλεη κέρξη ηε Μόζρα, κέλεη ζην Hotel Park Hyatt 

Ararat θαη καο ην ζπζηήλεη αλεπηθύιαθηα. 

Η ηζηνξία ηεο Μόζραο, πόιεο ησλ 9 εθαη. θαηνίθσλ, ζεκαδεύηεθε από ζηηγκέο 

δόμαο αιιά θαη παξαθκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δύν αηώλσλ θαηά ηνπο 

νπνίνπο πξσηεύνπζα ηεο Ρσζίαο ήηαλ ε Αγία Πεηξνύπνιε. To 1975, ε 

νβηεηηθή Έλσζε θέξδηζε ην κεγαιύηεξν ζηνίρεκά ηεο κε ηε Γύζε, 

ζηέιλνληαο πξώηε ην δνξπθόξν πνύηληθ 1 ζην δηάζηεκα. Σν ίδην έηνο, κε ην 

πνύηληθ 2, έθαλε παξόκνην ηαμίδη ην πξώην έκβην νλ, ε ζθπιίηζα Λάηθα - 

ρσξίο, όκσο, λα επηζηξέςεη. Σέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα, ν Γηνύξη Γθαγθάξηλ, ν 

πξώηνο άλζξσπνο πνπ πέηαμε ζην δηάζηεκα, επηζηξέθνληαο έγηλε δεθηόο σο 

ήξσαο. 

Αλ θαη δελ θαηάθεξαλ λα είλαη νη πξώηνη πνπ πάηεζαλ ην πόδη ηνπο ζηε 

ειήλε, νη νβηεηηθνί αλέπηπμαλ ηα δηαζηεκηθά πξνγξάκκαηα επξέσο θαη 

θαηέξξηςαλ επαλεηιεκκέλσο ηα ξεθόξ παξακνλήο ζε... ηξνρηά. Eμαηηίαο ησλ 

πνιηηηθώλ εμειίμεσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, άιιαμε εληειώο ε θαηάζηαζε 

πνπ ππήξρε θαηά ηελ θνκκνπληζηηθή πεξίνδν. Οη αλεμάληιεηνη θπζηθνί πόξνη 

ηεο ρώξαο πξνζέιθπζαλ πιήζνο επελδπηέο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε πξσηεύνπζα 

βξέζεθε λα δηαρεηξίδεηαη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία. 

Απνηέιεζκα όισλ ήηαλ ε αλάδεημε κηαο λέαο ειίη κε ηδηαίηεξα πςειό βηνηηθό 

επίπεδν, απηήο ησλ λεν-Ρώζσλ. Η Μόζρα ζπγθαηαιέγεηαη ζήκεξα ζηηο πην 

αθξηβέο πόιεηο ηνπ θόζκνπ, όκσο ην εηζόδεκα ησλ πεξηζζόηεξσλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη ρακειό, κε απνηέιεζκα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ λα 

δεη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, λα ζηεξείηαη αθόκα θαη βαζηθά αγαζά. 

Δληνύηνηο, ε γνεηεία πνπ αζθεί ε πξσηεύνπζα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο έγθεηηαη 

ζηελ ηζηνξία ηεο θαη ηε δπλακηθή ηεο. Η Ρσζηθή επαλάζηαζε, ν ζηαιηληζκόο, ε 

πεξεζηξόηθα, νη απνζηνιέο ζην δηάζηεκα, ην καύξν ραβηάξη, ε βόηθα θαη ηα 

κπαιέηα Μπνιζόη είλαη θάπνηνη κόλν από ηνπο ιόγνπο γηα λα ηαμηδέςεη θαλείο 

κέρξη ηε Μόζρα... 

HOTEL PARK HYATT ARARAT 

Tα πεξηζζόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο, ην νπνίν 

νξηνζεηείηαη από ηνπο δαθηύιηνπο πνπ ζρεκαηίδνπλ νη θήπνη θαη νη επηβιεηηθέο 

ιεσθόξνη. Καιό ζα ήηαλ, ινηπόλ, λα επηιέμεηε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή γηα ηε 

δηακνλή ζαο, θαη εηδηθόηεξα ην Hotel Park Hyatt Ararat. ε απόζηαζε 

αλαπλνήο από ην ζέαηξν Μπνιζόη, ην Κξεκιίλν, ηελ Κόθθηλε Πιαηεία, ην λαό 

ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη ην καπζσιείν ηνπ Λέληλ, απηό ην μελνδνρείν είλαη 

ζίγνπξα ην πην εληππσζηαθό. 



Σν θαιύηεξν κέξνο γηα λα απνιαύζεηε ηελ εηθόλα όισλ ησλ παξαπάλσ 

κλεκείσλ από ςειά δελ είλαη άιιε από ηνλ δέθαην όξνθν ηνπ θηεξίνπ - ζην 

Conservatory Lounge and Bar. Η γπάιηλε θπκαηηζηή νξνθή θαη ε ηεξάζηηα 

ηδακαξία πξνζθέξνπλ παλνξακηθή ζέα, ελώ κπνξείηε λα γεπηείηε ειαθξηά 

πηάηα θαη cocktails ή sushi ζην minimalist... 

ην executive δσκάηην κε ην αλαπαπηηθό king bed θαη ηα πνππνπιέληα 

καμηιάξηα ππάξρνπλ γελλαηόδσξν work area θαη complimentary wireless 

internet access. Δπίζεο, ην κπάλην δηαζέηεη ζεξκαηλόκελν πάησκα θαη walk in 

shower, ελώ ηα amenities είλαη Blaise Mautin. 

H ambassador suite ησλ 180 m2, κε αηκόζθαηξα ηδησηηθήο θαηνηθίαο, είλαη 

δηαθνζκεκέλε κε κνληέξλα απζεληηθά έξγα ηέρλεο θαη θξπζηάιιηλνπο 

πνιπειαίνπο, ελώ δηαζέηεη ηε δηθή ηεο kitchenette θαη private dining table γηα 

10 άηνκα, jetted spa tub θαη ηειεόξαζε 40 ηληζώλ. ην lobby βξίζθεηαη ην 

Cafe Ararat, ην νπνίν ζεσξείηαη έλα από ηα θαιύηεξα γαζηξνλνκηθά spots ηεο 

πόιεο. Δθεί κπνξείηε λα βξείηε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ζε απζεληηθή ξσζηθή 

βόηθα, πνπ ζπλνδεύεηαη άξηζηα κε καύξν ραβηάξη κπεινύγθα κε κπιίλη 

(ςσκάθηα), μηλή θξέκα θαη νξεθηηθά zakushi. Όζν γηα ηηο Κπξηαθέο; 

Οξγαλώλεηαη εληππσζηαθό brunch κε ηνπηθά delicatessen πξντόληα. 

Σέινο, ην Quantum Spa and Health Club ηνπ μελνδνρείνπ ελδείθλπηαη γηα έλα 

αλαδσνγνλεηηθό russian deep tissue καζάδ θαη βνπηηά ζηελ εζσηεξηθή πηζίλα 

κε ηνπο αηκνύο θαη ην ξσκατθό κπάλην, ελώ έμσ ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα 

αγγίδεη ηνπο κεδέλ βαζκνύο. 

 


