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Eksotiske Georgia      15.-23.09. 2020 

 

   

Georgia og hovedstaden Tbilisi har skutt frem som et populært reisemål 

de siste årene, og fullt fortjent! Landet er eldorado for deg som søker 

spektakulære naturopplevelser, og Tbilisi er en moderne storby, med 

gode restauranter, shopping og en fin miks av gammelt og nytt.  

D1 Avreise 

Møt din reiseleder på Stavanger lufthavn Sola for innsjekk og avreise. Avgang med SAS kl. 15:35, 

ankomst Oslo 16:25. Vi flyr videre far Oslo med Turkish Airlines kl. 17:45 til Istanbul, ankomst 22:35. 

Videre til Tbilisi kl. 23:55, ankomst 03:15(+1). Ved ankomst venter innleid buss og en lokal reiseleder 

følger oss fra ankomst til hjemreise, guider, tilrettelegger og informerer fortløpende (på engelsk).  Vi 

bor mesteparten (6 netter) av oppholdet på Holiday Inn Tbilisi 4* som ligger sentralt i byen.  

 

D2 Tbilisi – Georgias hovedstad 

Vi tar en rolig morgen og hviler ut, før vi begynner med å utforske Georgias vakre hovedstad Tbilisi 

som ble grunnlagt allerede på 400-tallet. Siden ble den en av de sentrale byene langs Silkeveien. I dag 

bor det ca. 1,1 millioner innbyggere i Tbilisi. Gamlebyen er kjent for sin fine miks av kulturer; 

moskeer, synagoger og romersk-katolske kirker, trehus med utskjærte balkonger, og lokalguiden 

viser oss de fleste av de mest kjente severdighetene.  
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D3 Mtskheta – Gori - Uplistsikhe 

Georgias gamle hovedstad Mtskheta ligger ca 20km utenfor Tbilisi, og var hovedstad i det georgiske 

riket mellom 500 f.Kr.  og 500 e.Kr. Det var her georgierne mottok kristendommen på 300-tallet, og 

byen er i dag på UNESCOs verdensarvliste. Videre til Gori, byen som er kjent for hovedsakelig to ting: 

som fødebyen til Josef Stalin, og sitt store borgkompleks.Vi besøker Stalin-museet, lærer litt mer om 

mannen som styrte Sovjetunionen med jernhånd fra 1924 til 1953. Videre til Uplistsikhe, en helt 

spesiell "grotteby" fra 600-tallet f.Kr. Retur til Tbilisi.  

 

D4 Ananuri - Kazbegi 

Etter frokost kjører vi til Kazbegi, og på veien besøker vi borgkomplekset Ananuri. Ferden går videre 

opp i Kaukasus-fjellene, og over Jvari-passet 2395 moh. Omgitt at gigantiske fjell er Kazbegi en 

pittoresk landsby ved foten av Kazbek-fjellet som med sine 5047 meter er et av de aller høyeste i 

Kaukasus. I følge legenden var det på dette fjellet Prometheus ble fastlenket.  For de som ønsker kan 

man gå opp til Gergeti Sameba kirken (2150 moh), evt. bli skysset med 4WD biler.  Overnatting på 

Rooms Kazbegi 4*.  

 

D5 Kazbegi – Juta - Tbilisi 

Utsjekk fra hotellet og vi kjører med firehjulsdrevne biler gjennom Sno-dalen frem til landsbyen Juta 

(2150 moh.), omgitt av høye fjell og spektakulær natur. Mulighet for gåturer i det vakre landsskapet 

hvis vær og forhold tillater det. Retur til Tbilisi.  
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D6 Bodbe – Signaghi – Kvareli  

Ferden går østover til Kakheti, Georgias berømte vindistrikt.  Her er landskapet drysset med fine, 

gamle kirker og vinmark etter vinmark. Første stopp er St. Ninas kloster i landsbyen Bodbe. Videre til 

den vakre åsbyen Signaghi, som er omgitt av gamle bymurer og med fantastisk utsikt over 

Alazanidalen og de østlige Kaukasusfjellene. Ta en spasertur i byen, før vi kjører til Kvareli. Her 

besøker vi en av de beste vingårdene i landet, og smaker georgiske kvalitetsviner. Overnatting på 

Kvareli Lake Resort.  

 

D7 halv dag i Tbilisi / Brandy-smaking 

Tilbake i Tbilisi blir det litt mer sightseeing med lokalguide og mer tid til å utforske byen på 

egenhånd. Vi gjør også et besøk til Sarajishvili brandy destilleri for å smake noen av Georgias beste 

brandyer. Destilleriet har en lang historie og fungerer også som et museum.  

   

 

D8 Kvareli – Alaverdi – Gremi - Tsinandali 

Kort sightseeing i Telavi før vi fortsetter til Alaverdi katedralen fra 1000-tallet. På vei til Kvareli 

stopper vi ved Gremi og det kongelige citadellet. Vi besøker også Tsinandali park og museum før 

retur til Tbilisi og avslutningsmiddag på en tradisjonell georgisk restaurant.  
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D9 utsjekk og transfer til flyplassen kl. 08:00 for hjemreise. Avreise fra Tbilisi kl. 10:30, ankomst 

Istanbul 12:05. Videre kl. 14:05, ankomst København kl. 16:50. Avreise til Stavanger kl. 18:50, og vi 

lander på Sola lufthavn kl. 19:40.  

 

 

REISEFAKTA 

DATO: 15.-23.09. 2020 

FLY UT: Stavanger 15:35 – 03:15(+1) Tbilisi (via Oslo/Istanbul) 

FLY INN: Tbilisi 10:30 – 19:40 (via Istanbul/København) 

PRIS: 21 490,–  kr per person i dobbeltrom 

PÅMELDINGSFRIST: 14.07. 2020 

 

PRISEN INKLUDERER:  

o Flyreise Stavanger - Tbilisi 

o Reiseleder fra Boreal Reiser 

o Lokalguide under hele oppholdet 

o 7 overnattinger på 4* hotell + 1 overnatting på Kvareli Lake Resort 

inkl. frokost 

o 6 middager 

o 7 lunsjer 

o 1 flaske (0,5l) mineralvann per dag 

o Skyss med 4x4 biler opp til Gergeti Sameba kirken 

o Vinsmaking og Brandysmaking 

o Program og transport iht. program 

 

IKKE INKLUDERT:  

o Enkeltromstillegg 7 netter: 3 600,- kr  

o Drikke på måltidene 

o Tips til sjåfør/lokalguide 
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