
 2018  MED HADLE TIL GEORGIA  
10 DAGER  - FRA 9.  - 18. AUGUST    

 MAGISK NATUR  MED STOR KAUKASUS - VIN OG MAT TRADISJON  - TUSENÅRIG  HISTORIE  
- KULTUR  - SANGTRADISJON  - KORSANG                                                                                                                 

TENK Å FÅ RIGATUR I BONUS PÅ HJEMTUREN  - ETTERPÅ FLYR VI AIR BALTIC DIREKTE !                                                          

Opplev Georgia med Toradergjengen til Hadle, Hundvåg Folkedanselag og danseven-

ner fra Gjesdalringen. Georgia ble selvstendig i 1991.                                                       
Georgia er et land i Øst-Europa. Landet grenser til Svartehavet i vest, Russland i nord,                 

Tyrkia og Armenia i sør, og Aserbajdsjan i sørøst. Hovedstaden heter Tbilisi. Den største 

byen er hovedstaden Tbilisi, med cirka 1 194 000 innbyggere.  

Dag 1. 9.august STAVANGER  - RIGA  - TBILISI                                                                                 

Kl.16.50 Fremmøte på Sola for innsjekk med Air Baltic sin direkterute til Riga.                                                 

Kl.22,05 Lokal tid i Latvia Riga ankommer vi flyplassen og går transfer for avgang til Tiblisi.                      

Kl.23.15 Flyavgang Riga tid med air Baltic videre til Tbilisi - med nattfly.                                                                                                              

Dag 2. 10.august  TBILISI                                  

Kl.03.25 Ankomst til Tbilisi lokal tid ( vi har stillt klokken frem 3 timer ). Bagasje hentes og                 

  etter tollsjekk går vi til vår buss.                                                                                          

Kl.04.00 Innsjekk på vårt hotell i Tbilisi og vi finner våre rom og nyter den gode sengen. 

Kl.07.00 Alle nyter en rolig formiddag med å kunne spise frokost før kl. 12.00.                                     

Kl.12.15 Møtes vi i resepsjonen og er klar for å oppleve Georgias hovedstad. Vi skal bli kjent 

  med Tbilisi sin historiske arv og ta et blikk på byen sin 1500 år gamle historien. Vi  

  konsentrerer  vår byrunde hovedsakelig i den gamle bydelen, før vi tar kabelbanen opp 

  på høyden hvor restene av Narikala-fortet ligger. Alle får vi litt fritid på byen.                          

Kl.17.00 Tidlig georgisk middag sammen så en valgfritt kan finne sengen tidlig.                                                                                                               

                                        

Dag 3. 11.august  TBILISI—TSINANDALI—KVARELI                                                                 

Kl.07.-09.00   Frokost serveres på hotellet vårt.                                                                                          

Kl.09.15 Vi sjekker ut og takker for oss for å dra til den pittoreske og mest fruktbare regionen 

  i Georgia - Kakheti. Denne regionen er kjent for vindruedyrking og vinproduksjon.                    

  I dette frodige området  - Kakheti produseres det rundt 500 varianter av vin. Vi               

  besøker Tsinandali, et villa museum til en av de mest kjente dikterene i Georgia.                                                

Kl.13.00 Lunsj og vinsmaking tar vi på en av vingårdene. Videre skal vi til Alaverdi-katedralen 

  (fra det 11 århundre) og smaker fantastisk klostervin. Turen avsluttes i Kvareli -                   

  sentrum i Kakheti region. Byen er kjent for sin Kindzmarauli vin  - dette får vi lære om.                                  

Kl. 19.30 Middag på en lokal restaurant  - Håper på plass til litt musikk go dans. .               

Dag 4. 12.august  KVARELI—SIGNAGHI—TBISLISI  Frokost på hotellet.                  

Kl.07.-09.00   Frokost serveres på hotellet vårt.                                                                                          

  Transfer med buss til Sighnaghi- byen er kjent for sin vin- og teppekultur. Vi nyter                 

  fantastisk utsikt over Kizikhi-området. Den sjarmerende byen Sighnaghi er kjent som   

  'City of Love'. En gammel bymur fra 18 århundre omringer hele byen og er 4,5 km. 

  Hele muren omringer ca. 40 hektar med jord, gjør Sighnaghi til en av verdens største 

  byer med intakt bymur. Byen er nylig renovert og tilbyr besøkende en blanding av  

  moderne og tradisjonelle inntrykk. Sighnaghi er kjent for sin fantastiske utsikt over 

  Stor-Kaukasus-fjellene, som har vært en inspirasjon for mange georgiske malere.               

Kl. 17.00 er vi vell tilbake i Tbilisi og sjekker inn på vårt hotell.                                                                                        

Kl. 19.00  Kveldens middag er på restaurant hvor vi får underholdning med Georgisk nasjonal 

  musikk forestilling med noe godt i glasset etterpå. Overnatting på hotell i  byen.                                                                    

Dag 5. 13.august  TBILISI—KAZBEGI                                                                                     
Kl.07.-09.00   Frokost                                                                                                    
Kl.09.15 I dag skal vi med buss og utforske de store Kaukasus fjellene. På veien                       
  besøker vi også Ananuri festningen og nytter utsikten derfra over Jinvali vann- 
  reservoar. Så ankommer vi Kazbegi nasjonalpark. Hotellet vårt ligger over dalen med 
  nydelig  utsikt mot Kazbeg fjelltopp  - det høyeste fjellet av Kaukasus. I Kazbegi får vi 
  sett og deltatt på håndverks marked, hvor en tover ull og likeledes farger ull. Vi får 
sett   forskjellige fargeteknikker og får smake på forskjellig hjemmelaga syltetøy og urtete.  
Kl. 18.00 Vi ankommer vårt hotell i Kazsbegi, sjekker inn og slapper av før vi samles.                                                                                                               

Gamlebyen Tbilisi 

Gamlebyen Mtskheta 

Nattliv i Tbilisi 

Svovelbad 

Tsinandali 

Khinkali 
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    KAUKASUS           TBILISI  
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Dag 6. 14.august  KAZBEGI—GORI—KUTAISI                                                         
Kl.07.30-09.30 Frokost på hotellet sammen med gode venner.                                                                          
Kl. 09.30 Kjører vi til den historiske byen Gori. Byen er kjent for sin store festning og er         
  fødested til diktatoren Stalin. Det blir en omvisning på Stalinmuseet. Etter lunsj skal 
  videre til Kutaisi — en av de største byer i Georgia. Hvor vi sjekker inn på hotell.                                                              
Kl.19.00 Høydepunktet om kvelden er en konsert med georgiske tradisjonelle polyfoniske                       
  sangere. Polyfonisk sang og kor er de mest bemerkelsesverdige trekkene til georgisk 
  folkemusikk. Mange forskere er enige om at georgisk polyfonisk sang er eldre enn  
  kristendom og det er en av verdens mest bevarte polyfoniske musikalske                              
  tradisjoner. Av den grunn ble polyfonisk sang innlemmet i UNESCO`s representative 
  liste over over den immaterielle kulturarv i året 2008.                              

Dag 7. 15.august KUTAISI-BATUMI                                                                                      
Kl.07.30-10.00 Etter frokost besøker vi det livlige og fargerike lokale bondemarkedet i Kutaisi           
  sentrum. Senere er det på tide å utforske de "skjulte" grottene i Georgia, nemlig  
  Prometheus Cave. Dette er regnet, som en av Europas rikeste grotter: Disse                     
  16 grottene består av 4 store haller, som er sammenknyttet. Grottene er millioner  
  av år gamle. Fra taket henger stalaktitter, opp av bakken kommer stalagmitter,   
  og her er heliktitter, travertiner, steinede fossefall, hulperler, underjordiske elv og  
  innsjøer. Med disse flotte grottene i minnet går turen videre til den sjarmerende  
  kystbyen - Batumi, som er kjent for sine nattlys med "dansende" fontener, så vel  
  som for sine mange feriehoteller, endeløse boulevarder og fine badestrender.                                                                                                                
Kl.19.30 Middag på en restaurant. Overnatting på vårt hotell i Batumi. 

Dag 8. 16.august BATUMI                                                                                                                                                                          
Kl.07.30-10.00 Frokost på hotellet sammen med gode venner. Dagen skal være til litt avslapning  
  etter travle dager på tur. Batumi har ord på seg for å være Georgias ferie perle.  
  Valgfritt besøk til botanisk hage. Frodigheten i disse semitropiske åsene som reiser  
  seg bak Batumi er velkjente for mange og godt skjulte skatt i denne Adjara.                                                                 
Kl. 19.30 Spiser vi vår felles middag på restaurant. Overnatting på et hotell i Batumi.   

Dag 9. 17.august  BATUMI-TIBLISI                                                                                                                
Kl.07.30-10.00  Etter utsjekk på hotellet kjører vi tilbake til Tbilisi. Vi kjører korteste vei på motorvei 
  og ankommer Tibilisi tidlig ettermiddag, hvor en etter innsjekk på hotell slapper av  
  og nyter timene på egen hånd.  Avslappende ettermiddag på egenhånd i Tibilisi.                              
Kl.17.00 I dag er det samling til tidligere middag - avskjedsmiddag. Nattflyvning.                                                                                                  

Dag 10. 18.august TBILISI-RIGA-STAVANGER  -                                                                                                   
Kl.02.00 Utsjekk og bussavgang fra vårt hotell til flyplassen for innsjekk med Air Baltic.                                                                                       
Kl.04.10 Flyavgang fra Tibilisi med Air Baltic sitt direktefly til Riga - Latvias Hovedstad.                                                                                                                                    
Kl.06.30 Ankomst til Lativias flyplass. Vår bagasje samles på flyplassen frem til avgang 
Kl.15.00 Etter å få oppleve Riga  - som en bonus hele formiddagen drar vi til flyplassen           
  for å sjekke inn til på Stavanger flighten. Avgang til SVG med Air Baltic.                                                                                                                                                   
Kl.17.00 Flyavgang fra Riga. Ankomst Stavanger direkte fly kl. 18.20 Husk bordingkort for  
  Tax free handel.                                                                                                   

Pris pr. person ved 40 reisende  kr. 15 500,- 

Inkludert i prisen:          Tillegg:                                                                          

* Fly tur - retur SVG—Riga—Tbilisi med Air Baltic inkl flyskatter  * Enkeltrom kr.3000,-                                           

* 9 netter på hotell i Georgia inkl. turistskatt    * Drikkevarer / alkohol                    

* 9 middager i Georgia                * 2 dager lunsj                                                                                                              

* 6 lunsjer er og inkl. på turen vår              * Evt. entreer                                                                                                               

* All kjøring i buss iflg program                                                                                                                        

* Transfer t/r flyplassen i Riga hjemreisedag                                                                                              

* God lunsj i Riga hjemreisedag                                                                                                                              

* By runde i Riga til fots                                                                                                                                                                                                                                   

* 2 ganger vinsmaking på turen                                                                                               

* Folklorekonsert i Kutaisi                                                                                                                                  

* Lokal guide med fra Georgia                                                                                                                            

* Alle avgifter                                         

* Anne Kari reiseleder fra Idèreiser AS                                                                                             

PÅMELDING   - Første mann til mølla  - stor interesse for georgia hos våre reisevenner!                                                           

DEPOSITUM faktureres etter påmelding kr. 5400,- pr stk. etter påmelding - som bekreftelse. 

PÅMELDING: Navn i passet, adresse, fødselsdato og årstall samt passets gyldighetsdato.                            

HUSK:   Gyldig reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse og Europeisk helsekort.                                               

Spesielle regler for skreddersydd reise. Vedr flytider er det natt flygning med air Baltic. Vi har kontrakter med 

våre samarbeidspartnere med spesielle avbestillingsregler. Når det gjelder georgia er det svært ettertraktet for 

tiden. Vi må ta forbehold om flyruteendringer, valutaendringer, avgiftsendringer i forbindelse med turen.                          
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Kazbegi 5400km 

Churchhella 

Vinsmaking 

Nasjonal dans 

 

Pass: Pass må være gyldig minst 6 

mnd. etter hjemkomst  

Husk: Navn i pass skal samsvare 

med navn i flybillett. 

Valuta: Georgisk lari  

Valutakurs: 1 GEL = 3 NOK 

Tidsforskjell: 3 timer 

Flytid: 2-timers nattfly via Riga  

Bagasje: 20 kg/8 handbagasje 

Vaksine: Kontakt helsestasjon 

Kreditkort: Mastercard /Visa 


