OPPLEV 4 EX-SOVJETISKE STATER
LATVIA - ASERBAJDSJAN - GEORGIA - ARMENIA
Riga - baku - tbilisi - jerevan
11 dager og 10 netter i Kaukasus fra 7. - 17. september
MAGISK NATUR - TUSENÅRIG HISTORIE - KULTUR - ELDGAMMEL VIN- OG MATTRADISJON

Latvia med Riga og Jurmala samt 3 land i Kaukasus ble alle selvstendige i 1991. Populært er
landet Aserbajdsjan, som er en av verdens eldste olje-produsenten. Byen Baku, grenser til
strandlinjen i verdens største innsjø - Det Kaspiske Hav. Gled deg til å besøke vårt neste land på
turen Georgia, som skilter med vakker natur, fantastiske fjelltopper i Kaukasus og til sist men ikke
minst, den eldgamle mat- og vintradisjonen. Armenia er sett på som sivilisasjonens vugge og er
den første kristne stat i verden. Armenere er kjent for sin gjestfrihet, noe som er en god grunn til
å melde seg på turen. Tenk at er du som gjest i Armenia ses det på som en Guds gave og folket
der lar dørene stå åpne for alle som kommer til landet. Nordmenn er spesielt velkomne i dette lille
landet pga. Fridtjof Nansen er Nasjonalhelt i Armenia. Vi fikser visum i Aserbajdsjan - det eneste
på reisen.
07. sept.
STAVANGER - RIGA med Air Baltic - Vi stiller kl. 1 time frem ved landing RIGA.
Fremmøte på Sola, innsjekk og avreise med Air Baltic kl. 18.55 - direkte til Riga - Inkl. mat på flyet.
Vi ankommer til flyplassen i Riga, henter bagasje og drar med buss til vårt hotell i Lativas hovedstad.
Vel fremme kan vi nyte vår seng i sentrale Riga. Hva med en forfriskning - Anne Kari blir med.
Dag 2.
08. sept.
RIGA - BYRUNDE M. GUIDE - FLY FRA RIGA - BAKU I ASERBAJDSJAN ( 2 timer frem )
Kl.07-10.00
Frokost på vårt kjekke hotellet og byvandring med lokalguide i Riga. Vi nyter dagen i den kjekke
hovedstaden sammen med Anne Kari. Her er mye å oppleve. ( Lunsj på egen hånd i Riga. )
Kl.18.00
Felles middag arrangert av Anne Kari før vi henter bagasjen på hotellet og drar til flyplassen.
Kl.20.15
Transfer fra hotellet til flyplassen og sjekker inn på Air Baltic sin flyrute direkte til Baku kl. 22.45.
Kl.03.20
Når vi lander stiller vi frem og er i Baku, Aserbajdsjan sin hovedstad. Vi får visumsjekk og reiser rett
til vårt hotell for innsjekk og god hvile etter reisen vår.
Dag 3.
09. sept.
BAKU CITY SIGHTSEEING – HIGHLAND PARK - FIRE TEMPEL - FIRE MOUTAIN
Kl.08-11.00
Frokost serveres lenge for oss som kom seint til hotellet om natta. På byrunden vår ser vi Baku
med 2 millioner innbyggere. Vi befinner oss i den hovedstaden, som ligger lavest i verden, hele
28 m under havnivå. Fra toppen av byen i Highland Park får vi et flott skue, hvor vi ser Flame
Towers, Parlaments bygningen og Martyrs` Lane. Etter kjøretur gjør vi en byvandring i Gamle byen,
som skilter med flere moskeer og fin arkitektur og koselige gater. Flott er det å kikke inn i Miniatyr
Bok museet. De har verdens største miniatyr bok samling. Så må vi bruke tid i Nizami gaten, som er
en av hovedgatene
i sentrum av Baku. For interesserte besøker vi Haidar Aliyevs Kultursenter.
Kl. 15,00
Vi spiser litt sein lunsj sammen.
Etterpå fortsetter vi til Ateshgah Fire Tempelet. Det er et gammelt slotts - lignende hinduistisk
tempelkompleks - særegent. Avslutningsvis denne interessante dagen, får vi sett på de levende
gassflammene i fjellsiden av Absjeronhalvøya, som kalles Eldfjellet. Fritid etterpå …...
Kl.20.00
Middag og felles samvær om kvelden.
Dag 4.
10. sept.
BAKU - SHEKI ( Kjøretur på gode veier i ca. 4,5 time )
Kl.07.-09.00 Frokost serveres på hotellet vårt, før vi pakker med oss bagasje og sjekker ut. Sammen reiser vi mot
Georgia og ankommer en by, som heter Sheki. På veien får vi anledning til å besøke Shamakhi Juma
moskeen, som er landets største og første bygde moskeen i Aserbajdsjan. Den er fra 800tallet.
På vei videre til Sheki, gjør vi en stopp i Qabala skogen, hvor vi ser den kjente blåe innsjøen Nohur.
Kl.13.00
Ca. tid for lunsj underveis til Sheki, for så etter ankomst å besøke den flotte byen, hvor de fleste
bygningene er fra 16-1900 tallet. Vi besøker og Sheki Khans Palasset, som ble bygd i 1792. Bygget er
bygd uten en eneste spiker, med fantastiske fargerike vegger og vinduer, - Den er byens stolthet!
Ellers kan nevnes at vi er i den eldste samleplassen langs Silkeveien. Sheki er og kjent for sine karavanseraier og av disse eksisterer fortsatt 2 stk. Severdig er og den Albanske kirken - om vi vil se den?
Kl.18.00
Vi forventer innsjekk på hotellet vårt i Sheki og får tid til å slappe av litt før middag.
Kl.19.30
Felles middag på vårt kjekke hotell i Sheki. Vi samles til felles hygge etterpå en eller annen plass.
Dag 5.
11. sept.
SHEKI - LAGODEKHI GRENSE - KAZBEGI ( minst 7 t )
Kl.07.-09.00 Frokost sammen med gode venner på vårt kjekke hotell.
Kl.08. 30
Vi takker vi for oss og kjører mot grensepassering til Georgia, ved Lagodekhi. Kjøretid er ca. 2
timer. Vel over i Georgia kommer vi mot en by ved navn, Sighnaghi. Den lille byen er fra 1800-tallet.
Og ligger på en høyde med flott utsikt mot Kaukasusfjellene. Vi nevner denne for den kalles for
kjærlighetens by og er et sted, hvor mange ønsker å gifte seg. Sentrum er kjent for smale brosteins
gater og området rundt er flott natur og frodige vinmarker. Byen er påvirka av italiensk arkitektur,
noe vi opplever på vår lille byvandring, hvor vi ser det lokale markedet med handverk, lokale
spennende krydderier og til sist må vi nevne den 300 år gamle vinkjelleren med både lokalvin og
georgisk « chacha » - georgisk hjemmebrent. Går det greit på grensen, får vi en kort stopp her i byen.
Lunsjen er bestilt underveis. Etterpå fortsetter vi turen videre i spennende Georgia. Turen fortsettes
mot fjellene i Kaukasus på den gamle etablerte militærveien mot Kazbegi. På turen stopper vi ved
Ananuri Festningen, nyter utsikten og beskuer Jinvali vannreservoaret, som er imponerende. Vi
befinner oss i Kazbegi nasjonalpark og overnatter i Stepantsminda ( tidligere hette byen Kazbegi ).
Kl.20.30
Middag på hotellet, med flotte utsikt mot Kazbeg fjellet ( 5047 m 3. største fjelltoppen i Kaukasus ).
Byen er kjent for sine flotte håndverksprodukter, ulltoving og fargeteknikker – og har eget marked.
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Dag 6.
Kl.07.-09.00

Kl.16.30
Kl.19.00
Dag 7.
Kl.07.– 08.15
Kl.08.15
Kl.13.15
Kl.14.00

Kl.18.00
Dag 8.
Kl.07.-08.30
Kl.08.30

Kl.14.30

Kl.19.30
Dag 9.
Kl.07.-09.00
Kl.09.00
Kl.13.00
Kl.19.30
Dag 10.
Kl.07-10.00
Kl.10.00

Kl.18.00
Dag 11.
Kl.02.00
Kl.04.15
Kl.07.-07.30
Kl.08.30
Kl.14.15
Kl.17.00
Kl.18.20

12. sept.
KAZBEGI - FJELLTUR - FOTTUR / ELLER FOR DE SOM VIL TERRENGBILER
Frokost på hotellet før dagens utflukt, som er fottur i Kaukasus og Kazbegi. ( For de som ikke vil gå
har vi mulighet for å benytte 4 hjulere. ( tillegg ) Anne Kari arrangerer i forkant med sine lokale
samarbeidspartnere. Dette landskapet er viden kjent og utsikten formidabel utover Kazbegi dalen
og ikke minst fjelltoppen Kazbegi, som er snødekt alltid. Vårt mål for fotturen/kjøreturen er den
velkjente Gergeti Triniti Church, som ligger på 2170 meters høyde og er bygd i det 14. århundre.
Medsmurt matpakken nytes på fjellturen. Vi forventer å være tilbake i dalen kl. 16.00.
Vel tilbake koser vi oss sammen i Kazbegi.
Felles middag.
13. sept.
KAZBEGI - TBILISI - SADAKHLO ARMENIAGRENSEN - DILIJAN
Frokost på hotellet.
Med vår buss drar vi sørover via Tbilisi til den Armenske grensen Sadakhlo en vel 4.5 timers land
busstur, blir det før vi ankommer grensen.
Forventer vi å være over i Armenia etter grensesjekk og formaliteter samt bussbytte til Armensk
selskap. Vi får armensk lokalguide og Anne Kari oversetter.
Blir det lunsj og etter lunsje kjører vi mot Haghpat Klosteret fra 1300 tallet, severdig med vakre
korssteiner ( khachkar ) viden kjent og inkl. i UNESCO`s verdens arvliste. Dillian, en liten koselig
byen med gamle, smale gater står og på programmet med artige hus med gamle balkonger.
Naturen er slik at det minner oss mye om Norge.
Innsjekk på vårt hotell og middag sammen ca. kl. 19.30.
14. sept.
DILIJAN - SEVAN SJØEN UTFLUKT TIL HOVEDSTADEN JEREVAN
Frokost på hotellet.
Tidlig avreise til innsjøen Sevan, den nest største ferskvannssjøen i Kaukasus regionen og som
ligger 2000 meter høyde o. h. Sevanavank kirken er fra 900-tallet og ligger flott på en halvøy.
Denne naturopplevelsen er fantastisk og vi drar for å besøke Geghard klosteret og Garni
Tempelet, som er plassert i en 9 km lang kløft og ligger spektakulært på tuppen av en fjellhylle.
Det er bygd i hellensk byggestil og oppført av Armenias Kong Trdat den 1. allerede i 1. århundre
etter Kristi fødsel. Herfra får vi en flott utsikt over elven Azat. Stedet ble dedikert til Solguden
Mitra. Kjapp lunsj m. drikke her i nærheten.
Forventet ankomst til Jerevan - Armenia sin hovedstad, hvor vi drar direkte på en byrunde.
Vi kan nevne de viktigste opplevelsene, som Republikk plassen med syngende fontener, Operaen,
Nasjonalforsamling, Presidentens Residence og ellers hva er severdig. Den fineste utsikt over byen
er fra Kaskaden, en spesiell trapp med 572 trinn til topps med flotte moderne skulpturer. Kanskje
vi kan få møte den norske Konsulen Tim, han bor like ved trappene.
Felles middag i Jerevan - Armensk typisk tradisjons måltid.
15. sept.
JEREVAN - TBILISI I GEORGIA
Tidlig frokost på hotellet.
Vi takker for oss og drar til stedet, hvor dagens medisin serveres ved den velkjente Ararat Cognac
fabrikken. Fabrikken er 140 år gammel og er velrennomert for sin gode kvalitet. Videre er det
viktig å besøke en ekte vinprodusent. Dette gjør vi på turen vår nordover i Armenia mot grensen.
Vi gleder oss til en kjapp lokal lunsj.
Etter lunsj bærer det mot grensen og Georgia.
Middag etter innsjekk på vårt hotell.
16. sept.
TBILISI - BUSS RUNDE I HOVEDSTADEN
Frokost om morgenen på hotellet
Vår guide møter i resepsjonen og buss tar oss med i Georgias hovedstad. Flott at russerne aldri
fikk ødelegge denne sjarmerende byen. Gamlebyen er intakt og en omfattende restaurering er
snart unnagjort. Tbilisi har et særpreg av orientalsk kultur samtidig som den har et moderne
storbypreg. De skilter med en utrolig historiske arv og vi kan glede oss over å oppleve byen sin
1500 år gamle historie. På fjellet over byen kneiser Moder Georgia, og på vår byrunde ser vi hele
byen, men konsentrerer vi oss hovedsakelig om den gamle bydelen. Vi drar til Narikala-fortet til
topps med taubane og får et fantastisk skue over byen. For de spreke er det en flott vandretur ned
langs borgsiden til den svært gamle bydelen, hvor alle de historiske svovelbadene ligger. Tradisjon
i Georgia er svovel bad, som får musklene til å slappe av og ikke minst er effektivt på betennelse
tilstander. Felles lunsj før fritid tilbys i sentrum på ettermiddagen.
Samles vi til en flott avslutningsmiddag i Tbilisi.
17. sept.
TBILISI - RIGA - JURMALA FROKOST - FRITID - INKL. BUSS - FLY VIDERE TIL SVG
Bussavgang til flyplassen i Tbilisi for innsjekk med AirBaltic direkte til Riga.
Flyavgang til Riga med ankomst kl. 06.40
Etter ankomst tar Anne Kari gruppa med på hyggelig tur i Latvia. Bussen tar oss med til Jurmala.
Ankomst Jurmala, byen som ligger ved en 5 mil lang sandstrand ( ta med badetøy ). Vi slapper av i
byen etter at vi har spist en god frokost sammen. AK har bestilt på forhånd.
For de som vil være i sentrum er det flotte butikker, ravsmykker, håndarbeider og andre håndlaga
Bussavgang ti flyplassen i Riga for innsjekk med AirBaltic sin avgang direkte til Stavanger.
Flyavgang - til Stavanger ( mat kan kjøpes om bord om en ikke har hatt en lett lunsj i Jurmala.
Ankomst Stavanger

Garni tempelet i Armenia

Sevanavank i Armenia

Amberd

Riga

Pris pr. person i dobbeltrom ved 35 betalende på rundtur i 3 land pluss Latvia med Riga kr. 21 800,-

Pass: Pass må være gyldig minst 6
mnd. etter hjemkomst

Inkludert i prisen:
* Fly SVG - RIGA m. mat - RIGA - BAKU-GEORGIA - RIGA - SVG inkl. flyskatt & bagasje 20 kg.
* Visum til Aserbajdsjan ( trenger ikke visum i de andre nasjonene )
* All kjøring i buss i henhold til vårt 4 nasjoners program inkl. lokale guider ( AK oversetter)
* 10 netter på hotell inkl. frokost i Latvia ( Riga ), Aserbajdsjan, Armenia og Georgia
* 9 middager i Riga Latvia, Aserbajdsjan, Georgia og Armenia med vann / vin non dager.
* 8 lunsjer inkl. vann og 1 glass øl/vinn
* Alle opplevelser med entreer samt vandretur i Kazbegi iflg. program
* Vinsmaking og Cognac smaking, entreer på opplevelsene ved alle våre utfluktene våre.
* Innslag av Polyfonisk sang og folketradisjon i Georgia
* Lokal guide med oss i Aserbajdsjan, Georgia og i Armenia på reisen
* Anne Kari reiseleder fra Idereiser AS

Husk: Navn i pass skal samsvare
med navn i flybillett.

Tillegg:
* Enkeltrom kr.4000
* Drikkevarer
* Lunsj i Riga dag 2.
* 4 hjuling i Kazbegi

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

Valuta:
Latvia euro: 10 NOK = 1 EURO
Aserbajdsjansk Manat: 10 NOK=2 AZM
Armensk dram: 10 nok = 560 AMD
Georgisk Lari: 10 NOK = 3 GEL

Tidsforskjell: 1 t Riga + 2 t Kaukasus
Bagasje: 20 kg / 8 handbagasje
Vaksine: Kontakt helsestasjon
Kreditkort: Mastercard / Visa

Spesielle kontrakter inngås ved skreddersydde reiser og særs strenge avbestillingsregler gjelder. Aserbajdsjan,
Georgia og Armenia er ettertraktede reisemål, med få flyge muligheter. Vi tar forbehold om program - og
ruteendringer, valuta og avgiftsendringer. Justeringer av program kan forekomme. Dessverre må vi fakturere
fullt faktura ved avbestilling etter 1. juni.
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