Amazing Georgië
8-daagse rondreis

REISPROGRAMMA
Dag 1: Vertrek
Vertrek vanuit Brusselsnaar Tbilisi.
Na aankomst op de internationale
luchthaven van Tbilisi wordt u opgewacht door een chauffeur, die u naar uw
hotel zullen brengen. Het is ongeveer 20 minuten rijden van het vliegveld naar
het centrum van de stad. Onderweg kunt u al een deel van de stad aanschouwen.
Overnachting in een hotel in Tbilisi.
Dag 2: Tbilisi
Stadswandeling met Engelstalige gids.
Overnachting in een hotel in Tbilisi.
Dag 3: Tbilisi – Mtskheta – Kazbegi
We beginnen de dag met een bezoek aan Mtskheta, de oude hoofdstad en het
religieus centrum van Georgië. Het was de plaats van vroegchristelijke activiteit
en de locatie waar het christendom werd uitgeroepen tot staatsgodsdienst
(337), nadat de Cappadocische vrouw St. Nino kwam om het land te bekeren.

Niet alleen eeuwen geleden werd deze plaats gewaardeerd, ook vandaag de dag
wordt het sterk gewaardeerd en daarom vindt u hier ook twee UNESCOwerelderfgoedsites. Het spreekt voor zich dat u beide zult bezoeken. Eén is het
Jvari klooster (5e-6e eeuw), dat over Mtskheta waakt en waarvandaan u een
perfect uitzicht heeft op de volgende UNESCO-site: Svetitskhoveli kathedraal
(11e eeuw). Waar de Jvari kerk u een privé, persoonlijk en zelfs een intiem gevoel
geeft, laat de kathedraal een overweldigende indruk van de Georgische
religieuze pracht en praal achter.
Later is het tijd om het Grote Kaukasus-gebergte te verkennen, rijdend op de
eeuwenoude militaire hoofdweg richting Rusland. De eerste stop is het
versterkte fortcomplex Ananuri (17de eeuw), vanwaar we kunnen genieten van het
prachtige uitzicht over het Jinvali waterreservoir.

Vandaag is het tijd om het Kazbegi National Park te ontdekken. Als u aankomt
bij het charmant gelegen stadje Stepantsminda, ook wel bekend als Kazbegi,
zult u de indrukwekkende en heilige berg Kazbek (5054m) zien. Kijkend naar de
berg, die hopelijk niet te veel in de wolken ligt, ziet u ook op de heuvel voor u:
Gergeti Drievuldigheidskerk (14e eeuw).
Dit bijzondere kerkje kunt u vandaag of morgenochtend te voet of met een 4x4
wagen (extra te betalen – 20 euro per auto) bezichtigen. Als u voor de wandeling
kiest, moet u rekening houden met ongeveer 2uur 30 minuten wandeltijd en 400
hoogtemeters naar boven en naar beneden.
Reistijd: 3 uur.
Avondmaal en overnachting in eenvoudige accommodatie in Kazbegi.

Dag 4: Kazbegi – Gori – Ateni
Vandaag rijden we terug naar het laagland en stoppen eerst in Gori. Dit is het
stadje waar Josef Dzhugashvili (Stalin) werd geboren. Daar bezoeken we dan
ook het bijzondere, Stalin museum (met ouderlijk huis en treinwagon).
Vervolgens gaan we naar de Ateni kloof, waar ‘in the middle of nowhere’ ons
klein, gezellig ‘hotel’ met wijnkelder op ons wacht. Daar nuttigen we ons
avondmaal gemaakt van organische producten en proeven we van de
hoogwaardige, bekende wijnen van de streek.
Reistijd: 3 uur. 30 min.
Avondmaal en overnachting in in Ateni.
Dag 5 – 6 juni: Ateni – Uplistsikhe – Telavi
We beginnen de dag met een korte rit naar een plek uit het Bronzen Tijdperk;
om precies te zijn naar een plaats die dateert uit 1000 v. Chr.: Uplistsikhe. Dit
was ooit een immense grottenstad, maar de ruïnes zijn nog steeds
indrukwekkend. Men kan hier ronddolen en voelen hoe het in die dagen geweest
moet zijn.
Vervolgens rijden we naar de beroemde wijn/cultuurstreek Kakheti. Aangekomen
in het centrum van Kakheti, de stad Telavi, bezoeken we de kleurrijke lokale
markt om de nodige ‘couleur locale’ op te snuiven. Niet lang daarna hebben we ook
de unieke gelegenheid om een van de weinige qvevri makers te bezoeken. Qvevris
zijn een soort kleien wijnvaten, waar Georgiërs traditioneel al eeuwenlang hun
wijn in maken en bewaren.

In december 2013 is deze oude Georgische wijnmakerijmethode toegetreden tot
de UNESCO‘s representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid.
Bij de qvevri maker leren we alles over deze bijzondere wijnmakerijmethode en
proeven we uiteraard zijn kwalitatief zeer hoge wijn en chacha (sterke drank
gemaakt van overschot van druivenschillen, takjes en twijgjes van
druiventrossen).
Reistijd: 4 uur.
Overnachting in een hotel in Telavi.
Dag 6: Kakheti regio
De eerste stop voor vandaag is het landgoed van de 19e eeuwse dichter en nobel
man Aleksandre Chavchavadze in Tsinandali. Zijn huis, het hoofdgebouw, is
tevens een museum. De aristocratische Chavchavadze familie was een van de
meest getalenteerde en machtigste families in heel Georgië. Deze plaats was een
centrum van het intellectuele leven en is vele malen bezocht door beroemde
Georgische en buitenlandse schrijvers (waaronder Alexandre Dumas). Alexandre
bood zijn gasten fijne wijnen aangemaakt op zijn landgoed. Hij was degene die de
oudste en grootste wijnmakerij in Georgië bezat, waar hij Europese en
Georgische wijnbouwtradities combineerde. Het huis is omgeven door prachtige
tuinen, die 18 hectare grond beslaan. Ze bevatten een diversiteit aan Europese,
Aziatische en Amerikaanse planten en een parkwandeling is dan ook een must.
Verder is er ook nog een klein labyrint met een wensboom in het midden, die het
bezoeken waard is.
Later bezoeken we de kathedraal van Alaverdi (11e eeuw).
Daarna zullen we een bezoek brengen aan een plaatselijke wijnkelder in
Napareuli, waar we zullen leren over het proces van wijn maken dankzij een
modern en interessant museum. Uiteraard zullen we ook wijnen proeven die
gemaakt worden volgens de Georgische traditie.
Reistijd: 1 uur. 30 min.
Overnachting in een hotel in Telavi.
Dag 7: Telavi – Sighnaghi – Tbilisi
Vandaag beginnen we de dag met een bezoek aan de vestingstad Sighnaghi (18e
eeuw), die het uiterlijk van een Italiaanse middeleeuwse stad heeft. De 4,5 km
muur die meer dan 40 hectare omsluit, maakt Sighnaghi één van de grootste

volledig ommuurde steden ter wereld. De stad is onlangs gerenoveerd en biedt
bezoekers een mix van moderne en traditionele indrukken. U kunt wandelen in de
klinkerstraten met typische huizen die zijn omgeven met een balkon en het dak
betegeld met rode terracotta. Dit alles geeft een speciaal karakter aan de stad.
Sighnaghi is beroemd om zijn prachtige uitzicht op het Grote Kaukasusgebergte.

Optioneel: bezoek Bodbe klooster (4-17e eeuw). Het klooster doet nu nog steeds
dienst als klooster en is een van de belangrijkste bedevaartsoorden in Georgië.
Dit komt door de associatie met St. Nino, de 4e-eeuwse vrouwelijke evangelist
van de Georgiërs, waarvan de overblijfselen hier te vinden zijn.
Na het bezoek aan Sighnaghi keren we terug naar Tbilisi, waar we de rest van de
dag vrij kunnen besteden.
Reistijd: 3 uur.
Overnachting in een hotel in Tbilisi.
Dag 8: Vertrek
Transfer naar het vliegveld van Tbilisi. Een goede terugvlucht!!!
PRIJS:
2 pax: 1175 euro/pp.
4 pax: 925 euro/pp.
6 pax: 870 euro/pp.
Singeltoeslag: 260 euro.
Inbegrepen:
-

3* hotel ‘KMM’ of gelijkaardig in Tbilisi.
3* hotel ‘Savaneti’ of gelijkaardig in Telavi.
Familiehotels in Ateni en Kazbegi.
Transport met AC auto (behalve op dag 2).
Engelstalige gids op dag 2.
Inkomgelden.
Alle ontbijten
Wijndegustaties.
Flesje mineraalwater (0.5l) per dag per persoon.
Alle belastingen.

Niet inbegrepen:

-

Vliegtickets.
Vervoer op dag 2. Alle bezienswaardigheden zijn op loopafstand.
Engelstalige gids (alleen op dag 2).
Reisverzekering.
Drank en maaltijden
Jeeps (4x4 wagens) naar Gergeti Drievuldigheidskerk (circa 20 euro per
jeep).
Persoonlijke uitgaven.
Fooien.
Diensten die niet inbegrepen zijn in het programma.

