GEORGIË - TBILISI
GORI - VARDZIA - RABATI - TELAVI - KVARELI
Programma geheel verzorgde rondreis van zaterdag 30 maart – zaterdag 6 april 2019

foto’s Gijs van Bilsen, mei 2015
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Verruim uw wereldbeeld en maak kennis met “The Secret Gem of Europe”

Kennismaking met Georgië – De reis in kort bestek:
-

Zaterdag 30 maart:

-

Zondag 31 maart:

Rechtstreekse vlucht non-stop Amsterdam – Tbilisi 10.20 – 17.50 uur.
Ambassadori Hotel *****, Eerste indrukken, diner, overnachting.
Uitgebreide kennismaking met Tbilisi met Engelstalige gids.
Rustavelli Avenue, Methekiplateau, parlementsgebouwen, Sion Kathedraal,
Ereklistreet, Oude Centrum, Matsminda Hill, Holy Trinity Kathedraal,
National Museum etc. Overnachting in Ambassadori Hotel.

-

Maandag 1 april:

-

Dinsdag 2 april:

Tour naar het noord-westen; bezoek aan Mtskhèta, Chateau Mukhrani
de stad Gori met Stalinmuseum. Overnachting en diner in Bordzjomi.
Bezoek aan Vardzia antieke grotwoningen, een hele stad zelfs en
Akhaltsikè met burcht en Archeologisch museum. Terug naar Tbilisi.
Diner in de stad. Overnachting in Ambassadori Hotel.

-

Woensdag 3 april:

In oostelijk richting naar Telavi, Schuchmann Winery en Kvaleri met
de Caucasus op de achtergrond. Bezoek aan Alaverdi Monastry of
Ikalto Monstastry. Diner in Khareba Winery restaurant. Overnachting
in The Royal Batoni Hotel.

-

Donderdag 4 april:

in zuidwestelijke richting terug naar Tbilisi met stop in Singhaghi.
Lunch in local family house. In de middag terug in Tbilisi.
Uitvoering in Royal Opera óf The Music Hall, afhankelijk van aanbod.

-

Vrijdag 5 april:

Ochtend Matsminda heuvel. Lezing door Drs. Jos Douma, Nederlands
Ambassadeur in Georgië en Drs, Jan van Bilsen, Gen. Manager IFCWereldbank voor de regio South-Caucasus. Beide heren zullen hun visie
geven op ontwikkelingen in Georgië en de rol die zij daarin spelen. Lunch of
diner aangeboden door de Wereldbank. Overnachting Ambassadori.

-

Zaterdag 6 april:

het is niet anders; KLM-Georgian Airways vliegt erg vroeg terug.
Een rechtstreekse vlucht…maar wel erg vroege departure; 06.30 uur…
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Wist u dat – met een historie van meer dan 5000 jaar – feitelijk Georgië de bakermat is van de
wereldwijnbouw? Reden voor Scott Bilsen Travel om dit land aan zijn reisbestemmingen toe te
voegen, niet in de laatste plaats omdat het land zelf u door haar schoonheid en diversiteit zonder
twijfel zal bekoren. Over de hoofdstad Tbilisi kunnen we kort zijn: een verrassend mooie stad met
klassieke trekjes en zelfs indrukwekkende grandeur op de Rustaveli Avenue !

Uitzicht over oud en nieuw Tbilisi vanaf Metekhi plateau.

Op een relaxte manier en genietend van een schitterend hotel, gaan we kennismaken met Georgië en
de hoofdstad Tbilisi in het bijzonder. We starten met de hoofdstad zelf, die we, onder leiding van een
gids uitgebreid zullen bezoeken. Highlights van de stad, een glaasje wijn in een van de vele wijnbars
op Rustavelli Avenue en een traditioneel Georgisch diner staan op het programma. We verblijven vijf
nachten in het Ambassadori Hotel in hartje centrum en we maken in vier dagen vertrekkend vanuit
Tbilisi een uitstap eerst naar het westen (Mtschèta – Gori – Bordzjomi – Achaltsiche ) en vervolgens,
na een overnachting in Tbilisi, naar het oosten, richting Caucasus (Telavi – Kvareli - Sighnaghi).

Kennismaking met Georgië: drie dagen Tbilisi, twee dagen naar het westen en twee dagen naar het oosten.

De laatste dag is een relaxte dag genieten van Tbilisi met – voor geïnteresseerden - een aardige
bijdrage van mijn broer Jan, directeur IFC-Wereldbank voor de regio South Caucasus, die een inkijkje
zal geven in de rol die de Wereldbank speelt in de ontwikkeling van deze regio en haar
toekomstperspectief. Tevens is vanmiddag de Nederlandse Ambassadeur, Dhr. Jos Douma
uitgenodigd om zijn visie te geven op deze regio in ontwikkeling. Afhankelijk van de dagindeling
genieten we samen van de lunch of een heerlijk Georgisch diner dat ons door de Wereldbank wordt
aangeboden.
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KENNISMAKINGSREIS GEORGIË
Uitgebreide kennismaking met de hoofdstad Tbilisi.
Het land in, westwaarts naar Mtskhèta - Chateau Mukhrani - Gori - Bordzjomi - Vardzia -Akhaltsikè.
Vervolgens oostwaarts naar de Caucasus: Telavi - Alaverdi Monastry – Gremi Schuchmann Winery - Khareba - Kvareli – Sighnaghi. Afsluiting in Tbilisi.
__________________________________________________________________________________________

Dag 1 – Zaterdag 30 maart 2019: Reisdag en eerste indrukken van Tbilisi.
Vliegreis van Amsterdam rechtstreeks naar Tbilisi. KLM- Georgian Airways. Vertrektijd Schiphol
10.20 uur - aankomst 17.50 uur plaatselijke tijd. Privé-Transfer naar Ambassadori Hotel*****, centrum
Tbilisi, even tijd voor uzelf. Eerste indrukken van Tbilisi. Gezamenlijk diner in een restaurant in de
oude stad, op loopafstand van het hotel.

Het Ambassadori Hotel, hartje centrum Tbilisi.

Erekle-II-street met velerlei wijnbars.
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Dag 2 – Zondag 31 maart 2019: Uitgebreide kennismaking met Tbilisi.
We starten de stadswandeling vanaf het Metekhi plateau, dat u een mooi uitzicht over de oude stad
verschaft, lopen door Sharden Street en Erekle-II-Street, bezoeken de Sioni en de Heilige Drie-eenheid
Kathedraal, het oude centrum en warmwaterbronnen en lunchen in een typisch Georgisch restaurant.

Na de lunch maken we een wandeling door Rustaveli Avenue met zijn imposante architectuur
waaronder de Parlementsgebouwen en het National Museum, dat de grootste verzameling
Georgische schilderkunst herbergt en op de vierde verdieping een indrukwekkend overzicht van de
Russische bezetting geeft; zeer de moeite waard om even te bezoeken. Daarna heeft u een uurtje vrij.
Vanavond gaan we dineren in het Tabla restaurant, gelegen in de chique wijn Abashidze, waar het
ene na het andere appartementencomplex verrijst. Typisch Georgische muziek zal dit diner omlijsten.
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Dag 3 – Maandag 1 april 2019: We gaan het land in vandaag ! In westelijke richting.
Eerst bezoekt u het Samtavro Monastery, ten noorden van Tbilisi en vervolgens rijden we door naar
Mtskhèta, een van de oudste steden van Georgië (en ooit hoofdstad van het land) De prachtige
Svetitskoveli-kathedraal, uit de elfde eeuw waar meerdere Georgische vorsten begraven liggen, mag u
hier zeker niet overslaan. Lees de toelichting voor meer informatie over deze bijzondere Kathedraal.,
ook wel de “Begraafplaats van Jezus Christus’ Mantel “genaamd.

Mtskhèta, oude hoofdstad van Georgië.
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vervolg dag 3.
Rond het middaguur vervolgen we onze weg naar Chateau Mukhrani, een van de hoogst
gewaardeerde wijnproducenten van Georgië. Hier krijgen we een rondleiding door de kelders en
natuurlijk een lekker glaasje wijn aangeboden waarvan we, gelardeerd met allerlei streekgerechten
tijdens de lunch, ten volle zullen genieten.

Chateau Mukhrani behoort tot de betere producenten van kwaliteitswijnen in Georgië en de wijnen
van Mukhrani

- zij maken trouwens ook een prima cognac – sieren de wijnkaart van menig

toprestaurant all over the world. We krijgen een kijkje achter de schermen en natuurlijk worden we
ingewijd in de geheimen van het typische wijn-productie-proces van Georgische wijnen.
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Na de lunch gaan we naar Gori, een van Georgië’s oudste steden, bekend als
geboorteplaats van Stalin. U bezoekt hier de burcht en aansluitend het Stalin Museum,
bestaande uit Stalins huis, het Museum en Stalins treincoupé; Josef Stalin, geboren in Gori,
was namelijk behept met vliegangst en reisde dus altijd per trein in zijn privécoupé.

Aan het eind van de middag vervolgen we onze weg in westelijke richting naar
naar Bordzjomi. We logeren én dineren in het Likani Palace Bordzjomi Hotel.
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Dag 4 – Dinsdag 2 april 2019: In de ochtend staat een bezoek gepland aan Vardzia Cave Town,
waar heden ten dagen nog 7 monniken woonachtig zijn. De stad dateert uit de 12 e eeuw en heeft meer
dan 250 ‘caves’ uitgehouwen in de bergrug. De tempel en het klooster van Vardzia fungeerden als
spiritueel centrum, vermaak en ontspanning. Een bezoek meer dan waard.

Op de terugweg stoppen we in de oude vestingstad Akhalstsikhè. Daar luncht u ook. In de middag
brengt u een bezoek aan de prachtige burcht van Rabati – het oude deel van de stad - en het Kasteel,
de Orthodoxe Kerk, de Moskee en de Synagoge. Ook het Historisch Museum staat op het programma.
De Burcht van Rabati is in feite één groot openluchtmuseum.
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Aan het begin van deze enerverende dag zijn we terug in Tbilisi. Even tijd voor u zelf; Ambassadori
Hotel. Diner vanavond is een restaurant op loopafstand van het hotel.
*****

Dag 5 – Woensdag 3 april 2019: In oostelijke richting naar de Kaukasus…
Na een goede nachtrust vertrekken we vandaag in oostelijke en noordoostelijke richting naar Telavi,
de wijnbouwgebieden aan de voet van de Kaukasus. We passeren daarbij de Gombori Pass met
prachtige vergezichten en stoppen bij het Alaverdi klooster met zijn prachtige fresco’s.
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Om 12.00 uur worden we verwacht bij Schuchmann Winery, net buiten ten zuidoosten van de stad
Telavi, voor een privé-ontvangst en natuurlijk lekkere lunch met bijpassend glaasje wijn…
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Onze eindbestemming vandaag – dag 5 van de reis - is het Royal Batoni Hotel vlak bij de stad Kvareli
en het befaamde IIlia meer. Diner vanavond is in het restaurant van Khareba Winery.
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Dag 6 – Donderdag 4 april 2019: Terug naar Tbilisi.
In de ochtend rijden we, na een uitstekend ontbijt genoten te hebben, via een zuidelijke route terug
naar Tbilisi. Een vervolg van onze indrukwekkende kennismaking met het land zelf.

We maken een tussenstop in Sighnaghi – genoemd naar het Turkse woord Signak, dat schuilplaats
betekent. Sighnaghi heeft een belangrijke rol vervuld in de handelsroute naar het oosten en als
pleisterplaats voor kunstenaars. De typische kleine straatjes met Italiaanse architectuur en 18e-eeuwse
muren ademen een charmante atmosfeer.

Rond het middaguur arriveren we in Tbilisi, waar we wederom in het Ambassadori verblijven. Een
lichte lunch is voorzien in een restaurantje in het centrum, vlak bij het hotel. Daarna heeft u heerlijk
gelegenheid om zelfstandig van de stad te genieten of misschien wel even te gaan shoppen. Vanavond
is staat een uitvoering in De Opera of The Music Hall op het programma. Aangezien het programma
pas een week of vijf van tevoren bekend wordt gemaakt, is het op dit moment niet met zekerheid te
zeggen welk van de twee het wordt. In ieder geval gaan wij ons best doen mooie tickets te
bemachtigen. Dat betekent dat we voorafgaand aan de uitvoering een klein hapje serveren in het
restaurant van het hotel en nadien, tegenover de Opera of Music Hall een heerlijk late night souper
gebruiken in het Dine Hall Restaurant op Rustavelli Avenue.
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Dag 7 – Vrijdag 5 april 2019:

Een heerlijke relaxte dag in Tbilisi. Om 10.00 uur rijden we eerst naar

de Matsminda Heuvel van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over de stad. Een mooie gelegenheid
om nog een paar aardige foto’s te maken van Tbilisi met de Kaukasus op de achtergrond.

Daarna rijden we terug naar het centrum, waar we in het Kopola Hotel – met een fabuleus uitzicht op
de Oude stad – Jos Douma en Jan van Bilsen zullen ontmoeten. Jos is ambassadeur voor Nederland in
Georgië en Jan is Gen. Manager van IFC-Worldbank voor de South-Caucasus. Zij zullen een
interessante lezing verzorgen over de ontwikkelingen in deze regio en Georgië in het bijzonder en de
rol die zij, in dat licht bezien, hierin (kunnen) spelen. Na afloop gebruiken we de lunch, ons
aangeboden door de Wereldbank, genietend van eerder genoemd fabuleus uitzicht.

Na afloop heeft u gelegenheid om met de kabelbaan de Oude Burcht te bezoeken of lekker na te
tafelen. “Tweede helft” van de middag heeft u dus vrij. Het Farewell diner vanavond zullen we
genieten in een restaurant op loopafstand van het Hotel.
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Dag 8 - Zaterdag 6 april: Directe vlucht naar Schiphol Amsterdam.
Er zijn niet veel directe vluchten naar Tbilisi vanaf Schiphol en terug. Welgeteld slechts twee in de
week, waarbij de heenvlucht een prettige vertrektijd kent zoals u heeft ervaren en de terugvlucht in
alle vroegte Tbilisi verlaat; om 06.30 uur. Gelukkig hebben we het gisteravond niet te laat gemaakt…
Aankomst in Nederland – de drie uurtjes tijdverschil meegerekend – is om 09.40 uur plaatselijke tijd.

GEORGIE – TBILISI – KENNISMAKING MET STAD EN LAND.
Prijs per persoon:
Toeslag éénpersoonskamer:

1995,- alles inbegrepen op basis van 2 personen.
480,-

Vertrekdatum:

zaterdag 30 maart 2019 om 10.20 uur vanaf Schiphol-Amsterdam.

Retourdatum:

zaterdag 6 april 2019 om 06.30 uur vanuit Tbilisi.

Reisduur:

8 dagen, uit en thuis.

Groepsgrootte:

we gaan met minimaal 12 en maximaal 22 personen.

Inbegrepen in deze reis:
-

Vliegreis Amsterdam-Tbilisi en Tbilisi-Amsterdam. Directe vlucht, non-stop. Economy Class.

-

Vijf nachten verblijf inclusief ontbijt in Ambassadori Hotel

-

Eén nacht verblijf inclusief ontbijt in Likani Palace Hotel

, Bordzjomi.

-

Eén nacht verblijf inclusief ontbijt in Royal Batoni Hotel

, Kvareli.

-

Engelstalige gids gedurende de gehele reis, als in programma omschreven.

-

Alle lunches en diners, incl. wijnen, mineraalwater, koffie, thee.

-

Alle bezoeken aan Tbilisi en klassieke bezienswaardigheden c.q. moderne highlights,

, in hartje centrum Tbilisi.

toegangskaarten voor Musea, Funicular, kabelbaantje etc.etc. als in programma omschreven.
-

Gast van IFC-Worldbank, lezing door drs. J. van Bilsen, General manager South Caucasus als
ook drs. Jos Douma, ambassadeur van Nederland in Georgië. (behoudens overmacht)

-

Indien mogelijk, uitvoering in The Opera & Ballet Theatre of het muziektheater; programma
nu nog niet bekend.

-

Bezoek aan Wineries als in programma omschreven, incl. ontvangst, rondleiding en proeverij.

-

Farewell-dinner op de laatste dag, inclusief wijnen.

-

Alle transfers en vervoer ter plaatse in de stad en het land, als omschreven in het programma.

-

Begeleiding door Gijs van Bilsen.

Wijzigingen in het programma voorbehouden, zonder dat dit afbreuk doet aan alle genoemde
onderdelen natuurlijk.
Niet inbegrepen zijn kosten voor activiteiten buiten het omschreven programma om alsmede uitgaven
van persoonlijke aard, waaronder minibar en de digestief na afloop van een diner,
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