
                                                        

 

Amazing Georgië 
15-daagse rondreis 

 
REISPROGRAMMA 

Dag 1: Vertrek  

Vertrek vanuit Brussel naar Tbilisi.  Na aankomst op de internationale luchthaven van 
Tbilisi wordt u opgewacht door een chauffeur, die u naar uw hotel zal 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 – Signaghi – Tsinandali – Telavi  

Vandaag en morgen is het tijd om de beroemde wijnstreek te verkennen: Kakheti.  

We zullen niet alleen de smaak van de wijn proeven die deze streek zo beroemd en 
aantrekkelijk maakt, maar ook een glimp van het dagelijks leven zien en een beter 
inzicht krijgen in de geschiedenis van de Kakhetiërs. 



In de ochtend rijden we naar 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 
Kaukasus-gebergte. 

Na Sighnaghi gaan we naar 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 Alexander Dumas). Alexandre bood zijn gasten fijne wijnen aan 
gemaakt 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. 

Reistijd: 3 uur.   Overnachting in een hotel in Telavi. 

 

Dag 4: Telavi  

In de ochtend bezoeken we eerst de kathedraal van Alaverdi (11e eeuw).  

Vervolgens passeren we langs Gremi, een versterkte burcht/kerk complex en de 
hoofdstad van Kakheti in de 16e eeuw.  



Daarna rijden we naar Telavi en nemen daar een kijkje bij de levendige, kleurrijke lokale 
markt.  

Als laatste gaan we een kijkje nemen bij een van de weinige qvevri (kleipotten waarin 
wijn wordt gemaakt) makers die er nog zijn en proeven uiteraard ook zijn kwalitatief 
zeer hoge qvevri wijn en chacha (sterke drank gemaakt van overschot van 
druivenschillen, takjes en twijgjes van druiventrossen).  

Reistijd: 1 uur. 30 min.   Overnachting in een hotel in Telavi. 

Dag 5: Telavi – Mtskheta  

Vandaag rijden we naar de oude hoofdstad en het religieus centrum van Georgië – 
Mtskheta. 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 UNESCO-werelderfgoed sites. 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. 

Reistijd: 2 uur. 45 min.   Overnachting in een hotel in Mtskheta. 

 

Dag 6: Mtskheta – Kazbegi  

Het is tijd om het Grote Kaukasus-gebergte te verkennen, rijdend op de eeuwenoude 
militaire hoofdweg richting Rusland. De eerste stop is bij het versterkte fortcomplex 
Ananuri (17de eeuw), vanwaar u kunt genieten van het prachtige uitzicht over het Jinvali 
waterreservoir.  



Na Ananuri rijden we naar het charmant gelegen stadje Stepantsminda, ook wel 
bekend als Kazbegi, waar u de indrukwekkende en heilige berg Kazbek (5047m) 
hopelijk in z’n geheel kunt aanschouwen. 

Het is mogelijk een 4x4 naar de kerk te rijden (20 euro per jeep) of kunt u er ook heen 
wandelen (wandeltijd 2 uur. 30 min., ↑ ↓ 400 m.). 

Na de Gergeti wandeling keren we terug naar Kazbegi en volgen we een vilt workshop in 
een gasthuis en na de workshop proeven we van de zelfgemaakte, bijzondere 
confituren en kruidenthee van de gastvrouw. 

Avondmaal en overnachtingin Kazbegi. 

Dag 7: Kazbegi – Bazaleti – Ateni  

De eerste stop vandaag is het Bazaleti meer, waar het mogelijk is om te ontspannen aan 
of in het water en tevens geluncht kan worden. 

Daarna rijden we terug naar het laagland, richting Gori. Dit is het stadje waar Josef 
Dzhugashvili (Stalin) werd geboren. Optioneel kunt u hier het Stalin museum bezoeken; 
een uniek museum dat bijna niets negatiefs vertelt over Stalin. Voor het museum staat 
het oorspronkelijk ouderlijk huis van Stalin en naast het museum vindt u zijn 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 ons avondmaal gemaakt van 
organische producten en proeven we van de hoogwaardige, bekende wijnen van de 
streek. 

Reistijd: 3 uur. 45 min.  Overnachting in Ateni.  

Dag 8: Ateni – Uplistsikhe – Ateni  

Vandaag gaan we eerst 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 keren we terug naar ons gasthuis, waarvandaan we een wandeling kunnen 
maken in de prachtige omgeving.  

Reistijd: 1 uur. Avondmaal en overnachting in een gasthuis in Ateni.  

Dag 9: Ateni – Borjomi – Tsagveri – Borjomi  

In de ochtend maken we een historische rit op de Kukushka trein van Borjomi tot 
Tsagveri of Bakuriani. 

Vervolgens bezoeken we het Borjomi Park. Dit is het park waar we het beroemde 
mineraalwater zullen proeven. Dit water is erg goed voor de gezondheid, is een van de 
favoriete dranken van de Georgiërs en vooral een van de belangrijkste exportproducten 
van Georgië. 

Reistijd: 2 uur. 15 min. Overnachting in een hotel in Borjomi. 



Dag 10 : Borjomi – Vardzia – Akhaltsikhe – Borjomi 

Vandaag bezoeken we een van de meest fantastische locaties van Georgië: Vardzia, een 
grotten complex (12e eeuw), dat ooit een verborgen stad was. Een aardbeving 
beschadigde de originele structuur in de 13e eeuw, dus het is niet meer verborgen, maar 
het lokt nog steeds bezoekers met zijn unieke karakter en grootheid. Het complex 
bestaat uit 139 grot groepen met in totaal 409 kamers, 25 wijnkelders en 12 kleine 
kerken. Een gangenstelsel verbindt bijna alle woningen met elkaar. In het centrum van 
het klooster is de belangrijkste kathedraal, die muurschilderingen bevat uit de 12e 
eeuw. Deze muurschilderingen van cruciale betekenis in de ontwikkeling van de 
middeleeuwse Georgische muurschilderkunst. Het omvat een van de weinige portretten 
van de iconische koningin Tamar.  

Daarna maken we een rit naar Akhaltsikhe om een bezoek te brengen aan het onlangs 
gereconstrueerde, indrukwekkende Rabati fort, dat een van de duurste projecten is 
geweest in verband met het toerisme in Georgië en dat is merkbaar. Binnen de 
vestingmuren zijn verschillende gebouwen uit verschillende tijdperken opgenomen, 
bijvoorbeeld een gazebo, een kasteel, een moskee met een vergulde koepel. En laten we 
het archeologisch museum niet vergeten, met zijn prachtige en veelzijdige artefacten.  

Reistijd: 3 uur. 30 min.  Overnachting in een hotel in Borjomi. 

 

Dag 11: Borjomi – Kutaisi  

Vandaag rijden we naar de tweede grootste stad van Georgië: Kutaisi.  

Onderweg nemen we een kijkje bij de imposante en mysterieuze Katsi pijler; een 
eenzame, 40m hoge, steile rots met daar bovenop ruïnes van een klooster (9e of 10e 
eeuw). De rots is al bijzonder, maar nog specialer is het feit dat er in het overgebleven 
kerkje nog een monnik leeft, die maar twee keer per week van de rots afkomt. 



Na aankomst in Kutaisi bezoeken we: Bagrati kathedraal (11e eeuw). Bagrati kathedraal 
is gelegen op een heuvel boven de stad en is daardoor een duidelijk herkenningspunt van 
Kutaisi.  

In Kutaisi kunnen we eventueel ook nog de dagelijkse, levendige en kleurrijke markt 
bezoeken. Vervolgens gaan we naar ons hotel waar we onze vermoeidheid wegwassen, 
toasten op een bevredigende dag en een goede maaltijd nuttigen.  

Reistijd: 3 uur. 30 min. Overnachting in een hotel in Kutaisi.  

Dag 12: Kutaisi – Tskaltubo – Martvili – Batumi  

We beginnen de dag met een cultureel hoogtepunt: Gelati klooster (12e eeuw), 
UNESCO-site. In de ochtend komt het klooster het beste tot zijn recht en laat het 
zijn karakter ook goed zien: sereen en adembenemend tegelijk. Vooral de 
muurschilderingen en mozaïeken zijn geweldig en worden gezien door vele bezoekers als 
de mooiste in Georgië. 

Vervolgens rijden we naar de grot(ten) van Prometheus. Deze worden beschouwd als 
een van de rijkste grotten van Europa: 16 grotten koppelen 4 grote zalen aan elkaar, die 
voorzien zijn van miljoenen jaren oude stalactieten, stalagmieten, watervallen van steen, 
grotten parels, onderaardse rivieren en meren. De ondergrondse wandelweg die u kunt 
volgen met een gids is 1 km lang.  

Daarna rijden we naar Martvili en stoppen voor de ‘canyon’ van Martvili, waar we in een 
opblaasbare kano door de sprookjesachtige canyon varen en vervolgens een korte 
wandeling maken met uitzicht op een aantal watervallen.  

Reistijd: 4 uur.  Overnachting in een hotel in Batumi.  

 

 



Dag 13: Batumi  

Vrije dag. 

Overnachting in een hotel in Batumi. 

(O/-/-)  

Dag 14: Batumi – Tbilisi  

Vandaag keren we terug naar Tbilisi per trein (ongeveer 5 uur). Vertrek: 07:55. 
Aankomst:12:55.  

De rest van de dag vrij te besteden in Tbilisi. 

Overnachting in een hotel in Tbilisi. 

(O/-/-)  

Dag 15: Vertrek 

Uw chauffeur brengt u naar het vliegveld van Tbilisi. Een goede terugvlucht!!!  

(-/-/-)  

Prijs:  

2 pax: 1650 Euro/pp. 

4 pax: 1325 euro/pp. 

6 pax: 1200 euro/pp. 

Sgl suppl.: 330 euro. 

Inbegrepen:  

- Onderstaande hotels of gelijkwaardig 
- 3* hotel ‘KMM’ in Tbilisi. 
- 4* hotel ‘Golden Tulip’ in Borjomi. 
- 4* hotel ‘Best Western’ in Kutaisi. 
- 4* hotel ‘O. Galogre’ in Batumi. 
- 3* hotel ‘Savaneti’ in Telavi. 
- Gastgezinnen: Kazbegi, Ateni. 
- Transfer van en naar vliegveld. 
- Vervoer met chauffeur. 
- Engelstalige gids op dag 2.  
- Alle ontbijten, 3 avondmalen. 
- Viltworkshop, jam en thee proeverij. 
- Wijndegustaties. 
- Kukushka treinrit. 
- Trein tickets Batumi – Tbilisi 2e klasse. 



- Transfer van hotel naar treinstation in Batumi en transfer van treinstation in 
Tbilisi naar hotel.   

- Inkomgelden. 
 
Niet inbegrepen:  

- Vliegtickets. 
- Vervoer op dag 2. ‘Alle’ bezienswaardigheden zijn op loopafstand.  
- Vervoer op dag 13. 
- Engelstalige gids (wel op dag 2). 
- Reisverzekering. 
- Drank (alcoholisch en non-alcoholisch). 
- Jeeps (4x4 wagens) naar Gergeti Drievuldigheidskerk (circa 20 euro per jeep). 
- Persoonlijke uitgaven. 
- Fooien. 
- Diensten die niet inbegrepen zijn in het programma. 
- Eventuele PCR-tests 

 

 

 


