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Van de oevers van de Zwarte Zee tot de hoge toppen van de Kaukasus, van de groene vlakten tot 
de ingesloten valleien, een land van wijn en een land van goud... Georgië heeft vele gezichten. 
Gelegen aan de uithoek van de westerse wereld onderging deze regio alle mogelijke invloeden: 
Griekse, Romeinse, christelijke, joodse, mohammedaanse, Russische, Franse... De krachtlijnen 
doorheen deze drieduizend jaar geschiedenis zijn in de eerste plaats de originele lokale culturen, 
met hun eigen tradities en talen. Dan volgt kort na het jaar duizend de eenmaking van de 
Georgische staat tot een machtig middeleeuws rijk. Tot slot is er de verrassende openheid voor 
vreemde culturen, de verregaande invloed van de Europese culturen en de Russische aanwezigheid.
Onze reis zal ons via de verschillende sites langs alle periodes van de Georgische geschiedenis 
voeren, van de mythes rond het prille begin tot aan de geopolitieke conflicten van vandaag. Tijdens
onze reis zullen wij grotten, kerken, kloosters, kastelen, burchten, paleizen, schuilhutten in de 
bergen ontdekken, alsook ouderwetse dorpjes en resoluut moderne steden zoals Tbilisi en Batoemi.
Georgië, dat is de ontmoetingsplaats van Jason, de Griekse held die de westerse beschaving met 
zich meedroeg, en van Medea, de prinses van Colchis, die magische krachten bezat...

D1: maandag 16 mei: Brussel > Tbilisi
Vluchten Turkish Airlines: Brussel 07:35-Istanboel 12:10/13:10-Tbilisi 16:25
Onthaal in de luchthaven van Tbilisi en transfer naar de stad. Intrek in hotel (25 km, +/- 30 
minuten).
Dan eerste wandeling en ontdekking van het historische centrum van Tbilisi.
Welkomstmaaltijd in een typisch restaurant.



D2: dinsdag 17 mei: Tbilisi
Wandeling doorheen de stad Tbilisi. Bezoek aan een synagoge, de Metekhi-kerk, de Sioni-
kathedraal en de Anchiskhati-kerk. Vervolgens panoramisch uitzicht over de stad vanaf het kasteel 
Narikala. Vervolg van de ontdekkingstocht via de wijk van de zwavelbaden en een bezoek aan het 
Staatsmuseum van Tbilisi, « Schat van Georgië » genaamd.
Na de middag uitstap naar het klooster van Bethania dat buiten de stad ligt (NB: toegang via een 
steile, onverharde weg: 40 minuten stappen heen/terug). Terugkeer naar de stad en wandeling 
langs de Rustavelilaan (de centrale laan van de stad).
Avondmaal in een traditioneel restaurant. Overnachting in het hotel in Tbilisi.

D3: woensdag 18 mei: Tbilisi-David Gareja-Tbilisi (160 km heen/terug – 3 uur rijden)
Vertrek het David Gareja-klooster. Dit buitengewone complex dat bestaat uit een klooster op de 
flank van een heuvel en aan de andere kant een in de rotsen uitgehouwen deel van 19 kloosters, 
waarvan er verscheidene nog hun frescodecor (8e – 12e eeuw) hebben behouden. Vanop de top 
van de heuvel heeft men een prachtig uitzicht over de vlakte van Azerbeidjan.
Picknick in het David Gareja-klooster.
Op de terugweg naar Tbilisi bezoek aan de collecties van het Nationaal Manuscriptencentrum.
Avondmaal in het restaurant. Overnachting in het hotel in Tbilisi.

D4: donderdag 19 mei: Tbilisi-Tsinandali-Gremi-Alaverdi-Tbilisi
Vertrek naar het wijngebied Kakheti. Bezoek aan de kloosters van Ikalto en Shuamta. Vervolgens 
halte in Tsinandali om Georgische wijn te proeven (degustatie van 4 cru’s met uitleg). Dan bezoek 
aan de versterkte burcht van Gremi, het voormalige paleis van koning Levan. 
Middagmaal in het restaurant. 
Na de middag bezoek aan de Alaverdi-kathedraal. 
Avondmaal in het restaurant. Overnachting in het hotel in Tbilisi.

D5: vrijdag 20 mei:Tbilisi-Mtskheta-Gori-Uplistsikhe-Akhaltsikhe
Voor de middag rit naar Mtskheta, de voormalige hoofdstad, een van de oudste steden van 
Georgië, voor een bezoek aan het klooster van Jvari (6e eeuw.) en de Svetitskhoveli-kathedraal (11e

eeuw). Svetitskhoveli wordt beschouwd als een van de heiligste plaatsen van Georgië, want hier 
wordt de tuniek bewaard die aan Christus zou hebben toebehoord. Het klooster van Jvari en de 
Svetitskhoveli staan op de lijst van Werelderfgoed van de UNESCO. 
Dan op weg naar de centrale regio van Georgië en de stad Gori. 
Bezoek aan het geboortehuis van Stalin, zijn museum en zijn gepantserde wagon.



Voorzetting van de reis naar Uplistsikhe, een grottenstad uit de 4e eeuw vC. 
Doorreis naar Akhaltsikhe. Avondmaal en overnachting in het hotel in Akhaltsikhe.

D6: zaterdag 21 mei: Akhaltsikhe-Vardzia-Kutaisi
Vertrek in de ochtend naar Vardzia, een grottenstad uit de 12e eeuw n.C., waar bijna 3000 grotten 
zijn. Bezoek aan o.a. de kerk in de rotsen van de Heilige Maagd.
Picknick in Vardzia. Na de middag rit naar Kutaisi, de voormalige hoofdstad van het rijk Colchis. 
Intrek in het hotel. Avondmaal in het restaurant. 

D7: zondag 22 mei: Kutaisi-Gelati-Zugdidi-Mestia
Na het ontbijt bezoek aan het kloostercomplex en de academie van Gelati (op 16 km van Kutaisi) 
die op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staan. Doorreis naar Zugdidi voor een bezoek aan de 
kasteel en museum van de Dadiani prinsen.  
Aankomst in Mestia in Svaneti. Rondrit door de stad en intrek in het hotel. Avondmaal en 
overnachting in Mestia.

D8: maandag 23 mei: Mestia-Ushguli-Mestia
In de ochtend vertrek naar het dorpje Ushguli, dat op een hoogte van 2.200m ligt. Dit is meteen 
het hoogste, permanent bewoonde dorp van Europa (opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO). Er staan nog steeds heel wat middeleeuwse torens op de bergweiden. In Ushguli, 
bezoek aan de Lamaria-kerk (12e eeuw). Onderweg haltes in bergdorpjes, waar wij zullen proberen
toegang te krijgen tot een of andere kapel die privébezit van de dorpsbewoners is.
Terugkeer naar Mestia. Maaltijd en overnachting in Mestia.

D9: dinsdag 24 mei: Mestia-Zugdidi-Batoemi
Het museum van Mestia, verscholen in de bergen, loont de moeite en herbergt fraaie relieken uit 
de Middeleeuwen, het hoogtepunt van de Georgische culturele bloei. Na volop te hebben genoten
van de weidse berglandschappen, verlaten wij Svaneti en houden wij nog halt in de dorpjes Latali 
en Lengeri. Vervolgens dalen we af richting Zugdidi, waar het zachte en nonchalante leven fel 
afsteekt tegen de ruwheid van het gebergte dat we net achter de rug lieten.
Doorreis naar Batoemi en de Zwarte Zee. Intrek in het hotel.
Maaltijd in het restaurant en overnachting in het hotel in Batoemi.

D10: woensdag 25 mei: Batoemi-Brussel



Rondrit in Batoemi, wandeling op het strand en bezoek aan de plantentuin, die destijds bekend 
stond als de rijkste en de mooiste van de USSR.
Middagmaal in een restaurant in Batoemi. Transfer naar de luchthaven.
Vluchten Turkish Airlines 17:05-Istanboel 18:10/19:35-Brussel 21:15

HOTELS:
Tbilisi: Radisson Blu 5*: http://www.radissonblu.com/hotel-tbilisi
Akhaltsikhe: hotel Lomsia 3*: http://www.lomsia.ge/index.php/en 
Kutaisi: hotel Tskaltubo Palace 3***: http://www.tskaltuboplaza.ge/en 
Mestia: hotel Tetnuldi: http://www.tetnuldi.ge/home.html 
Batoemi: hotel Sheraton 5*: http://www.sheratonbatumi.com/ 

BIBLIOGRAFIE: www.bernardcoulie.com/travels. 

PRIJS: 
Vanaf 25 deelnemers : 2.585 € p.p. - Meerprijs eenpersoonskamer: 480 €
Opgelet : aangezien de betalingen aan Georgië in $ gebeuren, is de prijs onderhevig aan een 
mogelijkse koerswijziging.

INBEGREPEN: 
 De vluchten H/T met Turkish Airlines in economy klasse, belastingen inbegrepen
 Verblijf in de genoemde hotels of in gelijkwaardige hotels
 Volpension van avondmaal van D1 tot het ontbijt van D10:

Ontbijt in het hotel/ Middagmaal en avondmaal met 3 gangen, genuttigd in geselecteerde 
restaurants of in het hotel: dranken inbegrepen (2 glazen wijn/ 1 bier 50 cc/ softdrinks), 
water, koffie en thee/ 2 picknicks

 De toegangskaarten voor de bezochte musea, monumenten en sites (1 toegangskaart per 
persoon)

 De diensten van een Franstalige nationale gids 
 De fooien voor de gidsen, de chauffeur; de bagagedragers en het zaalpersoneel van de 

restaurants.
 De taxen

NIET INBEGREPEN:
 De dranken die niet zijn vermeld onder « inbegrepen »
 Persoonlijke uitgaven (foto-/videorechten, Internet, wasserij, enz.)
 Reisverzekeringen
 Eventuele visumkosten voor niet-Belgen
 Eventuele fuel- en takstoeslagen.

VERZEKERINGEN: 
Het is aanbevolen om een annulatieverzekering, een bijstands-/repatriëringsverzekering en een 
bagageverzekering te sluiten. U doet er goed aan om contact op te nemen met uw 
gespecialiseerde makelaar of verzekeringsmaatschappij zoals Europ Assistance/ Mondial 
Assistance/ L’Européenne des Bagages/Touring/ enz.

ANNULATIEKOSTEN (per persoon): 
Van 15/12 tot 14/01: 25 % van de volledige reis
van 15/01 tot 15/02: 50 %/ 

http://www.bernardcoulie.com/travels
http://www.sheratonbatumi.com/
http://www.tetnuldi.ge/home.html
http://www.tskaltuboplaza.ge/en
http://www.lomsia.ge/index.php/en
http://www.radissonblu.com/hotel-tbilisi


van 16/02 tot 15/03: 75 %
vanaf 16/03 of « no show »: 100 %

FORMALITEITEN VOOR BELGEN: Paspoort dat 6 maanden na de terugkeer nog geldig is.

Inschrijving en betaling: 

Voorschot:  1.000 € p.p., te betalen op rekening nr. BIC GEBABEBB / IBAN BE21 2100 7148 4103 van de 
Club van de Universitaire Stichting vóór 15 december 2015. 
Opgelet: er kunnen maar een beperkt aantal personen mee... Definitieve inschrijving gebeurt op basis 
van de datum van ontvangen betaling. Beperkt aantal single rooms. 

Saldo (mogelijks aangepast, want afhankelijk van de dollarkoers): 1 1/2 maand voor het vertrek (1 april 
2016)






	

