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LAZA –
BONITA O ANO 
INTEIRO
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Existem lugares que atraem visitantes devido ao 
seu esplendor, mas se visitarmos uma vez, você 
não sentirá vontade de voltar. Porque essa beleza 

não toca mais a alma, ela não a aquece mais. A aldeia de 
Laza, no norte do Azerbaijão, é uma questão comple-
tamente diferente. Tornou-se conhecido pelos turistas 
há relativamente pouco tempo, quando a estação de 
esqui Shahdag foi inaugurada a alguns quilômetros de 
distância. A pequena aldeia que fica nos pés das mon-
tanhas rapidamente se tornou o refúgio favorito para 
aqueles que querem economizar dinheiro.

Mas o principal motivo de Laza ser tão popular é o 
fato da natureza ser incrivelmente bela e a sensação de 
serenidade que reina nesses lugares. Não há serviço de 
ônibus aqui e os visitantes podem chegar à vila apenas 
de carro. A viagem fica a pouco mais de três horas e cerca 
200 KM de Baku, e um panorama espetacular de mon-
tanhas envoltas em névoa se abre. Faz frio nesses luga-
res, mesmo no verão, e geadas são comuns no inverno. 
Antes de ir para Laza no inverno, deve-se definitivamente 
dar uma olhada na previsão do tempo porque a viagem 
pode ser difícil devido à neve e ao nevoeiro. Existem mui-
tos locais panorâmicos ao longo da estrada, com vistas 
deslumbrantes das cachoeiras que cercam a vila. No in-

verno, torna-se um pólo de atração para os adeptos do 
esporte ao sediarem competições internacionais de es-
calada no gelo, sempre cheias de surpresas, pois o forma-
to das cachoeiras de gelo é sempre diferente.

Na entrada de Laza, sempre há muitas crianças ven-
dendo lembrancinhas. No verão, eles vendem tomilho 
seco, um ingrediente favorito do chá azerbaijanes, que 
é colhido nas montanhas. No inverno, jovens comer-
ciantes se oferecem para comprar jorabs, as tradicionais 
meias quentes feitas pelas suas mães. Em geral, as crian-
ças de Laza são muito trabalhadoras e ajudam os adul-
tos nas horas vagas. A maioria dos jovens locais trabalha 
na estação de esqui Shahdag e nas áreas de recreação 
próximas, que nunca faltam visitantes. Já da estrada é 
possível ver casas para alugar. Todas as casas estão bem 
equipadas.

A primeira coisa que se vê ao chegar em Laza é uma 
rocha de formato peculiar, com um dos lados encaixa-
do num dos jardins. Esta rocha é oca - um santo chama-
do Haji Seyid Baba foi enterrado lá no século passado. 
Em seguida, seus restos mortais foram enterrados perto 
do cemitério rural, mas a rocha continua a servir de san-
tuário, pois as pessoas vêm aqui para fazer um pedido, 
depois contornam a rocha e bebem água da nascente. 
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Há também uma mesquita na aldeia, que tem mais de 
300 anos. Não está funcionando agora, mas combina 
perfeitamente com a paisagem da aldeia.

O terreno em e ao redor de Laza é muito úmido, o 
que é resultado de sua proximidade com cinco cacho-
eiras, um rio na montanha e lençóis freáticos. É por isso 
que lá existe tanto verde e flores, e o seu cheiro está 
sempre no ar. Lá tambem tem plantação de repolhos, 
batatas e pepinos que são cultivados nos jardins. Além 
disso, apesar do clima frio, também há árvores frutífe-
ras em Laza, sem falar nas frutas silvestres. Quase todo 
quintal tem seu próprio apiário e o mel local é respeita-
do por adeptos de uma dieta saudável. Como acontece 
com todas as aldeias nas montanhas, Laza vive da cria-
ção de gado. Tudo aqui evoca paz - as casas decoradas 
com amor, os bezerros piscando seus longos cílios e as 
galinhas sempre correndo sob os pés. O silêncio e a paz 
são ocasionalmente interrompidos por cavaleiros locais 
voltando das pastagens. As pessoas aqui não se esque-
ceram de sorrir para os visitantes e são muito hospitalei-
ras, embora um pouco tímidas.

Os habitantes de Laza são lezgins, muitos deles fa-
lam azerbaijanes e russo (a fronteira com a Rússia fica a 
apenas alguns quilômetros de distância). Sendo o rus-
so a língua que eles falam com visitantes. Mas mesmo 
aqueles que não falam essas línguas certamente irá con-
vidar os visitantes para tomar um chá ou beber água de 
nascente refrescante. Não há restaurantes ou cafés na 
aldeia. Há uma pequena loja de bebidas alcoólicas para 
os visitantes. A população local se abastece com produ-
tos básicos de seu quintal e o restante é comprado em 
centros regionais.

A maioria das pessoas que vêm a Laza para passar o 
dia param nas cachoeiras que fica em Gosha, onde tem 
alguns cafés e áreas para piquenique. Nos finais de se-
mana, o local é bastante movimentado, mas assim que 
você subir um pouco a montanha, poderá desfrutar da 
paisagem hipnotizante em silêncio. Esta região dá-lhe 
frescura no verão e uma frescura revigorante no inver-
no. Laza é um pequeno ponto de localização no mapa, 
mas as impressões dele são imensas - então venha e 
veja! 
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