
 2019  MED SR BANK TIL GEORGIA  
     10 dager fra  20.  - 29. august      

 MAGISK NATUR MED STOR-KAUKASUS - TUSENÅRIG  HISTORIE - KULTUR  - ELDGAMMEL VIN OG MAT                      
TRADISJON - GEORGIANSK POLYFONISK SANG -                                                                                                                

Vi flyr via Riga til Tbilisi på utreise og tilbake får vi en natt i Kaunas/Vilnius med fin dagflyvning på returen.  
  

Opplev Georgia, som ble selvstendig i 1991. Landet grenser til Svartehavet i vest, Russland i nord, Tyrkia 
og Armenia i sør, og Aserbajdsjan i sørøst. Hovedstaden Tbilisi er størst  med 1.194 000 innbyggere.  

 

Dag 1.  20. august    STAVANGER  - RIGA  - TBILISI                               
Kl.16.15  Fremmøte på Sola, innsjekk og avreise med Air Baltic kl. 18.50 - direkte til Riga.                                            
Kl.22.05  Vi ankommer til flyplassen i Latvia og Riga, hvor vi går direkte i transitt til gaten med avgang til Tbilisi.                                                 
Kl.23.15  Flyavgang Riga tid med air Baltic videre til Tbilisi - med nattflyging - Ankomst 03.25. 
 

Dag  2.  21. august    TBILISI  - BYRUNDE OG VELKOMST MIDDAG                                         
Kl.03.25  Ankomst til Tbilisi lokal tid ( vi stiller klokken frem 2 t til  - dvs. 3 timer mer en SVG. ) Bagasje hentes og etter 
  tollsjekk går vi til vår guide med Idereiser skilt i ankomsthallen. Transfer ca. 20 min og innsjekk på vårt Hotel 
  Mercure Old Town m. SPA & wellness. Vi nyter den gode sengen og går til frokost frem til byrunde.                        
Kl.12.15  Møtes vi i resepsjonen og er klar for å oppleve Georgias hovedstad. Russerne greidde heldigvis ikke å  
  ødelegge denne sjarmerende byen. Gamlebyen er intakt og en omfattende restaurering er snart unnagjort. 
  Tbilisi har et særpreg av orientalsk kultur samtidig med et moderne storbypreg. Utrolig historisk  arv og ta 
  gjerne et blikk på byen sin 1500 år gamle historien. Over byen kneiser Moder Georgia, og på vår runde  
  konsentrerer vi oss hovedsakelig om den gamle bydelen. Vi drar til Narikala-fortet på toppen med taubane 
  og får en flott utsikt over byen. Vi går ned og ankommer den bydelen, hvor alle svovelbadene ligger.  
  Tradisjon i Georgia er svovelbad, som får musklene til å slappe av og ikke minst er effektivt på betennelse 
  tilstander. Lukten er ikke å ta feil av , badene er i asiatisk-preget arkitektur.                               
Kl.19.30  Felles Georgiansk velkomst middag på restaurant.  
 

Dag 3.  22. august    TBILISI  -  KAKHETI - SIGHNAGI VIN og TEPPEKULTUR                                                            
Kl.07.-09.00   Frokost serveres på hotellet vårt.                                                                                                
Kl.09.15  Turen går nordøst for Tiblisi til vindistriktet Kakheti. Første historiske besøk er Sighnagi med de store  
  Kaukasusfjellene i bakgrunnen  - kjærlighetens by som har runde brosteiner, vinmarker i omegn, og  hus 
  bebyggelse som om vi var i Italia.  Mange ønsker å gifte seg her. Etter en liten byvandring besøker vi en 
  300 år gammel vinkjeller. Vi får høre om vinproduksjon og smake på typiske georgianske vinen fra de  
  underjordiske leirkrukkene  - kvevri. Georgia er et eld-gammelt vinland og er blant verdens største vin- 
  produsenter. Dette er Georgia mest fruktbare område. Dagens utflukt vil vise oss masser av vinmarker og 
  ferskenhager. - I Kakheti produseres det rundt 500 varianter av vin og vi kan glede oss til lunsj og få smake 
  både god rød– og hvitvin. Fjellene mot nord har inspirert flere georgianske malere.                   
Kl. 19.30 Vel tilbake til Tiblisi er det felles middag om kvelden. 
 

Dag 4.  23.  TBILISI  - BYEN ALLE VIL OPPLEVE PÅ EGENHÅND  - LUNSJ PÅ EGEN HÅND                      
Kl.07.-00.30 Frokost sammen med gode venner på vårt kjekke hotell i sentrum                                                                         
Kl. 10.30  Alle fortjener en fridag i denne vakre byen. Her ligger alt i gå-avstand og det er uriktig å ta sine gjester bort 
  fra denne kulturperlen. Kirkene, de flotte termalbadene, restaurantene og lokalmarkedene.                           
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 
  den immaterielle kulturarv i året 2008. 
 

Dag 5.  14. september   KAZBEGI  -  KAUKASUSFJELLENE                                                                                                   
Kl.07.-09.00   Frokost i vårt kjekke hotell før vi drar opp i fjellene.                                                                                 
KL.09.00 I dag skal vi følge den berømte Hærveien gjennom eventyrlige fjell landskap og utforske de store Kaukasus 
  fjellene tett ved den russiske grensen. Det er naturligvis stopp ved slottet Ananuri, som er bygd i en bratt fjell
-  skråning. Utsikten derfra er fantastisk over Jinvali vannreservoar. Kaukasus består av Store og Lille  
  Kaukasus, som og regnes for å være grenseland mellom Europa og Asia. Vi ankommer  Kazbegi nasjonal
  park etter å ha kjørt langs Tergi elva gjennom flotte  dalføre ankommer vi Kazbegi og kalt ( Stepantsminda ). 
  Her bodde eneboermunker i klippehuler i fjellene helt frem til 1800 århundre . Med 4  - hjulstrekker fortsetter 
  vi opp til den pittoreske Treenighetskirken, som ligger i Stor Kaukasus på 2070 meter. Kunne vi får tiden til å 
  stå stille så er det vel her! En plassering av bygget er blant verdens mest spektakulære. I fjell landsbyen 
  Kazbegi er det som å skru tida minst 50 år tilbake.             
Kl. 17.30 Sjekker vi inn på vårt kjekke hotell som i klart være kan gi oss et glimt av Kazbeg fjelltoppen på     
  5047 meter - det 3. høyeste i Georgia. ( Høyest Shkhara 5201 m, Janga 5051 m ) Middag i restauranten. 
 

Gamlebyen Tbilisi 

Gamlebyen Mtskheta 

Svovel badene i Tbilisi  

Treenighetskirken i Kazbegi 

På vei til Kaukasus 

Khinkali 

  Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe, Tlf. +47 51425744, Fax: +47 51425745,  Mobil +47 909 77 141                                                 

www. idereiser.no      Email. ide@idereiser.no                                                                                                                                                    

*Sykkelturer *Flybilletter *Firmareiser *Storbyferier *Tematurer  *Grupper med fly/buss *Helseferier *Spaferier  

    KAUKASUS           

 2019  TIL GEORGIA ved KAUKASUS                                                  
     10 dager fra  20.  - 29. august      

 MAGISK NATUR MED STOR-KAUKASUS - TUSENÅRIG  HISTORIE - KULTUR  - ELDGAMMEL VIN OG MAT                      
TRADISJON - GEORGIANSK POLYFONISK SANG -                                                                                                                

Vi flyr via Riga til Tbilisi på utreise og tilbake får vi en natt i Kaunas/Vilnius med fin dagflyvning på returen.  
  

Opplev Georgia, som ble selvstendig i 1991. Landet grenser til Svartehavet i vest, Russland i nord, Tyrkia og 
Armenia i sør, og Aserbajdsjan i sørøst. Hovedstaden Tbilisi er størst  med 1.194 000 innbyggere.  

 

Dag 1.  20. august    STAVANGER  - RIGA  - TBILISI                               
Kl.16.15  Fremmøte på Sola, innsjekk og avreise med Air Baltic kl. 18.50 - direkte til Riga.                                            
Kl.22.05  Vi ankommer til flyplassen i Latvia og Riga, hvor vi går direkte i transitt til gaten med avgang til Tbilisi.                                                 
Kl.23.15  Flyavgang Riga tid med air Baltic videre til Tbilisi - med nattflyging - Ankomst 03.25. 
 

Dag  2.  21. august    TBILISI  - BYRUNDE OG VELKOMST MIDDAG                                         
Kl.03.25  Ankomst til Tbilisi lokal tid ( vi stiller klokken frem 2 t til  - dvs. 3 timer mer en SVG. ) Bagasje hentes og etter 
  tollsjekk går vi til vår guide med Idereiser skilt i ankomsthallen. Transfer ca. 20 min og innsjekk på vårt Hotel 
  Mercure Old Town m. SPA & wellness. Vi nyter den gode sengen og går til frokost frem til byrunde.                        
Kl.12.15  Møtes vi i resepsjonen og er klar for å oppleve Georgias hovedstad. Russerne greidde heldigvis ikke å  
  ødelegge denne sjarmerende byen. Gamlebyen er intakt og en omfattende restaurering er snart unnagjort. 
  Tbilisi har et særpreg av orientalsk kultur samtidig med et moderne storbypreg. Utrolig historisk  arv og ta 
  gjerne et blikk på byen sin 1500 år gamle historien. Over byen kneiser Moder Georgia, og på vår runde  
  konsentrerer vi oss hovedsakelig om den gamle bydelen. Vi drar til Narikala-fortet på toppen med taubane 
  og får en flott utsikt over byen. Vi går ned og ankommer den bydelen, hvor alle svovelbadene ligger.  
  Tradisjon i Georgia er svovelbad, som får musklene til å slappe av og ikke minst er effektivt på betennelse 
  tilstander. Lukten er ikke å ta feil av , badene er i asiatisk-preget arkitektur.                               
Kl.19.30  Felles Georgiansk velkomst middag på restaurant.  
 

Dag 3.  22. august    TBILISI  -  KAKHETI - SIGHNAGI VIN og TEPPEKULTUR                                                            
Kl.07.-09.00   Frokost serveres på hotellet vårt.                                                                                                
Kl.09.15  Turen går nordøst for Tiblisi til vindistriktet Kakheti. Første historiske besøk er Sighnagi med de store  
  Kaukasusfjellene i bakgrunnen  - kjærlighetens by som har runde brosteiner, vinmarker i omegn, og  hus 
  bebyggelse som om vi var i Italia.  Mange ønsker å gifte seg her. Etter en liten byvandring besøker vi en 
  300 år gammel vinkjeller. Vi får høre om vinproduksjon og smake på typiske georgianske vinen fra de  
  underjordiske leirkrukkene  - kvevri. Georgia er et eld-gammelt vinland og er blant verdens største vin- 
  produsenter. Dette er Georgia mest fruktbare område. Dagens utflukt vil vise oss masser av vinmarker og 
  ferskenhager. - I Kakheti produseres det rundt 500 varianter av vin og vi kan glede oss til lunsj og få smake 
  både god rød– og hvitvin. Fjellene mot nord har inspirert flere georgianske malere.                   
Kl. 19.30 Vel tilbake til Tiblisi er det felles middag om kvelden. 
 

Dag 4.  23. august  TBILISI  - BYEN ALLE VIL OPPLEVE PÅ EGENHÅND  - LUNSJ PÅ EGEN HÅND                      
Kl.07.-00.30 Frokost sammen med gode venner på vårt kjekke hotell i sentrum                                                                         
Kl. 10.30  Alle fortjener en fridag i denne vakre byen. Her ligger alt i gå-avstand og det er uriktig å ta sine gjester bort 
  fra denne kulturperlen. Kirkene, de flotte termalbadene, restaurantene og lokalmarkedene.                           
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 
  den immaterielle kulturarv i året 2008. 
 

Dag 5.  14. september   KAZBEGI  -  KAUKASUSFJELLENE                                                                                                   
Kl.07.-09.00   Frokost i vårt kjekke hotell før vi drar opp i fjellene.                                                                                 
KL.09.00 I dag skal vi følge den berømte Hærveien gjennom eventyrlige fjell landskap og utforske de store Kaukasus 
  fjellene tett ved den russiske grensen. Det er naturligvis stopp ved slottet Ananuri, som er bygd i en bratt fjell-
  skråning. Utsikten derfra er fantastisk over Jinvali vannreservoar. Kaukasus består av Store og Lille  
  Kaukasus, som og regnes for å være grenseland mellom Europa og Asia. Vi ankommer  Kazbegi nasjonal
  park etter å ha kjørt langs Tergi elva gjennom flotte  dalføre ankommer vi Kazbegi og kalt ( Stepantsminda ). 
  Her bodde eneboermunker i klippehuler i fjellene helt frem til 1800 århundre . Med 4  - hjulstrekker fortsetter 
  vi opp til den pittoreske Treenighetskirken, som ligger i Stor Kaukasus på 2070 meter. Kunne vi får tiden til å 
  stå stille så er det vel her! En plassering av bygget er blant verdens mest spektakulære. I fjell landsbyen 
  Kazbegi er det som å skru tida minst 50 år tilbake.                             
Kl. 17.30 Sjekker vi inn på vårt kjekke hotell som i klart være kan gi oss et glimt av Kazbeg fjelltoppen på     
  5047 meter - det 3. høyeste i Georgia. ( Høyest Shkhara 5201 m, Janga 5051 m ) Middag i restauranten. 
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Dag 6.  25. august  KAZBEGI -  GORI JOSEF STALINS FØDEBY  -  KUTAISI                     
Kl.07.- 09.30 Frokost på hotellet sammen med gode venner. Turen videre starter med et besøk i Josef Stalins(1879-1953) 
  fødeby Gori. Stalin var leder av Sovjetunionen og den kommunistiske bevegelsen fra  midten av 1920-årene 
  og frem til sin død. I byen ligger verdens eneste Stalin-museum. Den store  Stalinstatue ble først tatt bort fra 
  byens torg i 2010. Mindre illegale statuer har siden dukket opp i Gori og Gori sin befolkning har rart nok en 
  positivt holdning til Stalin? Mange er stolt av at en georgier ble verdenskjent, mens andre skammer seg over 
  de grove forbrytelsene hans. Vi besøker museet, som ikke har endret seg så mye siden sovjettiden.  
  Museumskomplekset består av utstillingssaler, Stalins fødehjem og den private tog vognen hans. Deretter 
  besøker vi en av  Georgias største severdigheter, hulebyen Uplistsikhe, som lå på karavanenes Silkevei  
  mellom Asia og Europa. Byen består av 700 huler, og 150 av dem kan besøkes. I middelalderen bodde det 
  20 000 mennesker her. Hvis man er god til bens, kan man komme helt nær borttil hulene, der georgierne 
  hadde et samlet bysamfunn innhogd i klippene. I landsbyen Chardakhi besøker vi Bitarishvilis fantastiske 
  vinkjeller. Her har familien gjennom århundrer produsert BIO-vin etter eld-gamle metoder. Den fornemme 
  vinen selges blant annet på det verdens berømte Hotel Ritz i London. Etter en god lunsj med vin fortsetter vi til 
  Georgias gamle hovedstad Mtskheta, som alltid  har fungert som landets religiøse sentrum. I den gamle byen 
  besøker vi og Svetitskhoveli-kirken, der man mener å ha funnet Kristi kjortel. Utenfor byen troner Jvari- 
  klosteret med en spektakulær utsikt. Begge bygninger er beskyttet av UNESCO. Om kvelden ender vi Kutaisi.       
Kl. 19.00  Kveldens middag er på restaurant i hotellet vårt.  
 

Dag 7.   26. august     KUTAISI – BATUMI VED SVARTEHAVET                                                                                                                                                                     
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 
  flotteste og største 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, underjordisk elv og små 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.  
 

Dag 8.  27. august   BATUMI  VED SVARTEHAVET                                                                                                                                                                     
Kl.07.-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 eller turen med  
  taubanen opp i høyden gir fantastisk utsikt over kyst landskapet. 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.  
 

Dag 9.  28. august    BATUMI - VED SVARTEHAVET  -  KUTAISI VIDERE FLY TIL VILNIUS I LITAUEN                                                                                                       
Kl.06.00  Frokost før vi starter tidlig på turen til Kutaisi.                            
Kl.07.00  Kjører vi raskeste vei og ankommer flyplassen. Returreise med fly går til Vilnius hovedstaden i Litauen dagfly. 
  Innsjekk ved ankomst i god tid før avreise.                                     
Kl.11.35  Er det flyavgang direkte med Wizz Air. Anne Kari har lagt inn mat for oss på flyet med en drikk inkludert.                     
Kl. 14.15  Ankomst til Vilnius. Med buss og lokal norsktalende guide tar vi en runde for å oppleve Litauens hovedstad 
  som en bonus på vår reise. Vi drar videre for innsjekk på vårt hotell.                                                                                         
Kl.19.30  Felles avskjedsmiddag om kvelden i Litauen. 
 

Dag 10.  29. august   KAUNAS - STAVANGER                                                        
Kl.07.-09.00 Frokost på vårt hotell i Kaunas.                                            
Kl.09.00  Bussavgang til flyplassen i Kaunas for innsjekk med Wizz Air direkte til Stavanger.                                                         
Kl.10.15  Innsjekk på Wizz Air sin rute direkte til Stavanger  
Kl.11.55  Flyavgang fra Kaunas til Stavanger med Wizz Air ( Ha med eller kjøpe mat og drikke på flyet )                                                                                          
Kl.13.00  Ankomst Sola. Husk boardingkortet for taxfree hand 
 

Pris pr. person med særs tilrettelagt program for ved 40 reisende  kr. 18 900,-   
 

Inkludert i prisen:           Tillegg:                                                                          
* Fly SVG-RIX-TBS Air Baltic / KUTAISI - VNO med Wizz Air inkl. flyskatter & bagasje  * Enkeltrom kr. 3000,-                                            
* Mat og 1 drikke på utreise med Air Baltic til Tblisi inkl. flyskatt og 20 kg bagasje  * Drikkevarer                                            
* Mat fra Kutaisi til Kaunas / Vilnius på returreise inkl flyskatt og bagasje 20 kg.  * Noen lunsjer                                                                                                                                                  
* 8 netter i Georgia på  +  1 natt i Kaunas / Vilnius m. turistskatt og frokost                                                                                         
* 8 middager på turen til Georgia med Vilnius 1. middag siste kvelden.                                          
* 5 lunsjer er inkludert                                                                                              
* All busskjøring + transferer t/r flyplass i Georgia og i Litauen ved hjemreise Kaunas flyplass i Litauen hjemreisedag.                                                                                                                              
* 1 natt  med frokost og avslutnings middag i Kaunas / Vilnius i Litauen.                                                                                                                                                                                    
* Alle utflukter med lunsj inkl.  
* Vinsmaking og entreer på opplevelsene ved utfluktene våre.                                                                              
* Innslag av Polyfonisk sang og folketradisjon i Georgia                                                                                                                                                
* Lokal guide med oss fra Georgia på rundreisen og lokalguide i Vilnius samt transfer tur/retur flyplass.                                                                                                                                                    
* Anne Kari reiseleder fra Idereiser AS  
 

DEPOSITUM: Faktureres etter påmelding pr. person kr. 5400,-  ( ikke refunderbart )  
PÅMELDING: Første mann til mølla!! Navn i passet, adresse, fødselsdato og årstall samt passets gyldighetsdato. 
HUSK:   Gyldig reiseforsikring med avbestillingsbeskyttelse og Europeisk helsekort.  
 

Vi har alltid spesielle kontrakter ved skreddersydde reiser. For denne gruppen har natt flygning med Air Baltic. Kontraktene hos 
våre samarbeidspartnere er med strenge avbestillingsregler. Georgia er det svært ettertraktet for tiden. Depositum er ikke  
refunderbart hos våre partnere, fly, hotell etc. Vi tar forbehold om program og ruteendringer, valuta og avgiftsendringer.                      
Program justeringer kan forekomme i forhold til stor etterspørsel. Våre kontrakter tilsier full faktura ved avbestilling etter 1. juni.                                                                                                

  Idèreiser as, Verdalsveien 28, 4352 Kleppe, Tlf. +47 51425744, Fax: +47 51425745,  Mobil +47 909 77 141                     

www. idereiser.no      Email. ide@idereiser.no                                                                                                                           

*Sykkelturer *Flybilletter *Firmareiser *Storbyferier *Tematurer  *Grupper med fly/buss *Helseferier *Spaferier  

Kazbegi  

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 

Bagasje: 20 kg / 8 handbagasje 

Vaksine: Kontakt helsestasjon 

Kreditkort: Mastercard / Visa 


