
             
   

 

 

MÖTE MELLAN ÖST OCH VÄST:  

MODERN STORSTAD, HISTORISKA VÄRLDSARV OCH ÖVERVÄLDIGANDE NATUR 

GEORGIEN 
19 - 27 SEPTEMBER 2018 

EN RESA I SAMARBETE MED SPF PENSION 

Georgien är ett litet land, men uppvisar ändå en stor variation. Här finns svartahavskustens tropiska 
frodighet som kontrasterar mot det gröna, kala landskapet mot Kaukasus och de högsta 
bergstopparna som föregår Himalaya. Den vidunderliga naturen, de gästvänliga människorna, maten 
och vinet har gjort Georgien till ett allt mer populärt resmål. Kyrkorna och byarna som delvis är spår 
från kristendomens första dagar finns utspridda i det dramatiska landskapet. De första kända 
vinodlingarna fanns här, och vi provar på de intressanta moderna viner som produceras idag.  
Guidningen sker på engelska av en kunnig lokal guide. Reseledare från SPF är med under hela resan. 
 
Vi bor på mycket angenäma hotell, och har de flesta måltider inkluderade i priset. Dessutom kan vi se 
fram emot flera trevliga vinprovningar!  

 
 
 
 



             
   

 
 
DAG 1: 19 SEPTEMBER         HELSINGFORS - TBILISI 
 
Vi reser på kvällssidan från Helsingfors Vanda flygfält, och kommer efter mellanlandning i Istanbul till 
Tbilisi på morgonnatten. Efter passkontrollen välkomnas vi av vår engelsktalande guide som följer 
med på transferen till hotell Gallery Palace. 
 
DAG 2: 20 SEPTEMBER                   TBILISI 
 
Efter en sen frukost beger vi oss på en stadsrundtur som tar sin början i de gamla stadsdelarna. Här 
finner vi Tbilisis ursprungliga bosättning med dess slingrande vägar, kullerstensbelagda gränder, 
träbalkonger, lummiga torg och vackra kyrkor. Metekhikyrkan, vår första destination, står stolt på en 
klippa ovanför floden. Vi kommer besöka det svavelhaltiga badhuset Abanotubani och sedan ta 
linbanan upp till Narikala-fortet som med sina imponerande lämningar utgör ett viktigt landmärke i 
de gamla stadsdelarna. Vi kommer passera Sioni katedralen, som är den georgiska ortodoxa kyrkans 
centrum, och även den äldre Anchiskhati kyrkan. Notera att till den centrala delen av staden kan man 
komma endast till fots, samt att även trappor förekommer under stadspromenaden. 
 
I det Georgiska Statsmuseet visas bland annat konst och smycken inklusive en enastående samling 
guldfiligranarbeten som dateras till 500-talet f. Kr. Vi promenerar längs Rustaveliavenyn, stadens 
huvudådra som är omgiven av eleganta renässans- och neoklassiska byggnader. Här finner man även 
de stora teatrarna och operahuset. Rundturen avslutas med ett besök i Samebakatedralen, Tbilisis 
heliga treenighetskatedral som invigdes år 2004.  
Vi har gemensam lunch under dagens utfärd, och äter middag tillsammans på kvällen. 
 

DAG 3: 21 SEPTEMBER                                                TBILISI-SIGNAGHI-KVARELI 
 
Idag går färden från Tbilisi mot Georgiens största vindistrikt Kakheti. 
På vägen stannar vi till vid Bodbe kloster, ursprungligen byggt kring år 900 till ära av St. Nino, som på 
300-talet skall ha fört kristendomen till Georgien. Än i dag är klostret ett viktigt mål för georgiska 
pilgrimer, och namnet Nino i olika former är fortfarande det populäraste georgiska flicknamnet. Inom 
ett kort avstånd finns den muromgärdade bergsstaden Signaghi som imponerar med sina 29 torn 
längs stadsmuren. Vi ser vakttorn och tullhus vid vägen och uppe i bergen. Om vädret är rätt får vi en 
fin utsikt över Kakheti området och östra Kaukasus bergstoppar. De gamla delarna har smala, 
stenbelagda gator kantade av typiska hus med träbalkonger och fönsterluckor. 



             
   

Vi 
kommer även att besöka en lokal familj för att avnjuta en traditionell hemlagad lunch, prova på 
familjens egna georgiska vin. Vi får vara med och se hur det går till då man bakar georgiskt bröd, det  
 
så kallade ”shoti”. Under eller före middagen kommer vi sedan att ha en andra vinprovning hos 
vintillverkaren Kindzmarauli. Vi övernattar i Qvareli på boutiquehotellet ”Chateau Qvareli”, var vi 
stannar i två nätter. 
 

DAG 4: 22 SEPTEMBER     QVARELI-GREMI-KVARELI 
 
Denna förmiddag åker vi till Nekresi kloster, grundat av St. Abibo Nekreseli, en av de 13 syriska 
munkarna som kom till Georgien på 700-talet. Från Nekresi fortsätter vi till Gremi, som består av 
ärkeängeln Michaels och Gabriels kyrka från 1500-talet, ett slott i tre våningar, ett klocktorn och en 
vinkällare. Nästa besök går till de unika vinkällarna ”gvirabi”, som är tunnlar inhuggna i berget, i vilka 
vingodset ”Khareba” lagrar in sina viner. De flera kilometer långa tunnlarna öppnade 1962 i samband 
med en världs-vinkongress. Här stannar vi för lunch och vinprovning. Återfärd och övernattning i 
Qvareli. 
 

DAG 5: 23 SEPTEMBER                                                                  QVARELI-TSINANDALI-TBILISI 
 
På morgonen besöker vi Alaverdiklostret som är byggt på 1000-talet och den högsta katedralen i 
Kakheti-regionen. Aleksandre Chavchavadze var en europeiskt inriktad adelsman som levde på 1800-
talet, och under sin tid utvecklade sitt gods och dess vingård. Många prominenta gäster togs här 
emot, som fick njuta av det kända Tsinandali-vinet. Vi besöker Alexander Chavchavadzes 
husmuseum, och fortsätter därefter till vingården ”Shumi” för vinprovning samt för att bekanta oss 
med den georgiska vinproduktionen. På kvällen återvänder vi till Tbilisi, där vi har kvällen till fritt 
förfogande. 

 
DAG 6: 24 SEPTEMBER       TBILISI-MTSCHETA-ANANURI-TBILISI 
 
Vi tar oss idag till staden Mtscheta. Den grundades redan kring år 2000 före Kristus och var 
huvudstad i det georgiska kungariket Iberia mellan 500 f. Kr och 500 e. Kr. I olika intervaller  
kontrollerade georgier, bysantiner, perser, araber och mongoler området, fram till den ryska 



             
   

annekteringen på 1800-talet. Vi besöker de viktigaste arkitektoniska monumenten; Jvari kloster från  
700-talet och Svetitskhoveli-katedralen från 1200-talet. Svetitskhoveli-katedralen har en extraordinär 
insida med freskomåleri och ett kupolkapell som används för julgudstjänster. Det är Georgiens 
största kvarvarande katedral och var begravningsplats för de georgiska kungarna. Staden och dess 
monument finns med på UNESCO:s världsarvslista.  
Därefter fortsätter vi vår färd längs den georgiska militärvägen. Vi stannar för att besöka Ananuri-
fortet, beläget i en grön dal med utsikt över Aragvi och Zhinvali-reservoaren och en gång hem för den 
tyranniska Aragvi-dynastin. Återkomst till Tbilisi och kvällen på egen hand. 
 

DAG 7: 25 SEPTEMBER       TBILISI-GORI-UPLISTSIKHE-BORJOMI 
 
Efter att ha checkat ut från hotellet tar vi oss till Gori. Idag är staden främst känd som Stalins 
födelsestad, och vi besöker Stalinmuseet.  
Därefter kommer vi till Uplistsikhe (”Herrens fästning”), en grottstad inhuggen i berget cirka åtta 
kilometer sydöst om Gori. Bostäder, tempel, teaterscener och andra offentliga byggnader är direkt 
inhuggna i klipporna. Fästningen grundlades redan på 600-talet f. Kr och kvarstod som en strategiskt 
viktig plats fram till 1600-talet. Grottbyggnaderna i Uplistsikhe nås via grusstigar och trappsteg. 
Vi fortsätter nu till semesterorten Borjomi och checkar in på ”Rixos Borjomi” hotell, ett lyxhotell i 
denna kända del av Georgien. Borjomi blev på tsartiden känd för sitt helande vatten av god kvalité. 
Här övernattar vi och kanske passar på att nyttja de spa-möjligheter som hotellet erbjuder.  

 
DAG 8: 26 SEPTEMBER                   BORJOMI-TBILISI 
 
Denna morgon kan du passa på att njuta av en promenad i hotellområdets park. Vi ser också familjen 
Romanovs palats från utsidan. Palatset designades av Leopold Bilfeldt för att fungera som herrgård 
för den ryske storhertigen Nicholas Mikhailovich. På eftermiddagen återvänder vi till Tbilisi, här finns 
lite tid för souvenirshopping och liknande innan vi träffas för en gemensam avskedsmiddag.  
 

DAG 9: 27 SEPTEMBER           TBILISI-HELSINGFORS 
 
Utcheckning från hotellet. Vi hämtas upp av vår transferbuss på hotellet åtminstone 2,5 timmar före 
flygets avgång. Vi landar hemma i Helsingfors på kvällen efter en upplevelserik resa! 



             
   

 
 

Notera att resplanen och ordningsföljden på besöken kan ändras på grund av oförutsedda händelser 
och lokala förhållanden, och då ber vi om ert tålamod och er förståelse angående dessa förändringar. 
Programmet innehåller promenader i lugn takt, delvis förekommer ojämnt underlag, lutningar eller 
trappsteg. 
 
Pris per person i dubbelrum: 1695 euro 
Enkelrumstillägg 375 euro 
 
Priset inkluderar: 
Logi i standard dubbelrum enligt följande  
5 nätter i Tbilisi på ”Gallery Palace” i Tbilsi”  www.gallerypalace.ge/?lang=en 
2 nätter i Kvareli på ”Chateau Kvareli”   www.chateaukvareli.ge 
1 natt i Borjomi på ”Rixos Borjomi”  www.borjomi.rixos.com 
 
Måltider: Alla frukostar, 7 luncher, 5 middagar som specificerat i programmet 
En vattenflaska per person och dag 
Begränsad mängd vin på välkomst- och avskedsmiddagarna 
Begränsad mängd vin på lunchen hemma hos lokal familj 
Vinprovning på ”Khareba Winey” i Kvareli 
Vinprovning på ”Kindzmarauli corporation”, Chateau Kvareli 
Vinprovning på ”Shumi” i Kakheti 
Ett glas vin i Tsinandali 
 
Transporter: All transport i programmet sker med bekväm och luftkonditionerad buss 
Guidning: En engelsktalande guide medföljer under hela vistelsen 
Inträden: Alla inträden enligt programmet 
Reseledning: Reseledare från SPF-Pension följer med från Helsingfors 
 



             
   
 
Tillkommer: 
Måltidsdrycker, rese- eller personförsäkring, tjänster utöver det som står i resplanen. Dricks till 
lokalguide och personal på restaurang/hotell. Spabesök och behandlingar som är möjliga på Hotel 
Rixos Borjomi och Hotel Gallery Palace i Tbilisi.  
 
Preliminära flygtider: 
19.9 Turkish Airways Helsingfors - Istanbul 19:15-22:40 och Istanbul - Tbilisi 00:10-03:20 
27.9 Turkish Airways Tbilisi – Istanbul 10:45 – 12:20 och Istanbul – Helsingfors 14:55 – 18:20 
 
Bokningsvillkor:  
Anmälningsavgift 250 euro, slutbetalningen förfaller 49 dagar före avresa.  
Minst 25 deltagare, begränsat antal deltagare!  

Avbokningsvillkor:  
120 dagar före avresa: anmälningsavgiften. 120-49 dagar före avresa: 50% av resans pris. 49-
10 dagar före avresa: 75% av resans pris. Senare än 10 dagar före avresa: 100% av resans 
pris. 
 


