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GEORGIË - TBILISI – ALAVERDI – KHAKETI 

Telavi – Sighnaghi - Caucasus 
   Maandag 27 april t/m zaterdag 2 mei 2020 – Directe lijnvlucht met KLM-Georgian Airways. 

Prima lunches en diners met uitstekende wijnen 

1950,- per persoon obv tweepersoonskamer. All-inclusive. 

 

Verruim uw wereldbeeld en maak kennis met “The Secret Gem of Europe” 

 

Kennismaking met Georgië – De reis in kort bestek: 

- Maandag 27 april: Rechtstreekse vlucht non-stop Amsterdam – Tbilisi 10.40 – 17.15 uur.  

    Vinotel**** of Tiflis Palace Hotel****, Eerste indrukken, diner, overnachting. 

- Dinsdag 28 april : Uitgebreide kennismaking met Tbilisi onder leiding van Gijs van Bilsen. 

    Rustavelli Avenue, Methekiplateau, parlementsgebouwen, Sion Kathedraal, 

    Ereklistreet, Oude Centrum, lunch op de Matsminda Hill, Holy Trinity  

    Kathedraal, National Museum etc. Diner in de stad. 

- Woensdag 29 april: Na een goede nachtrust vertrekken we vandaag in oostelijke 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. In de middag bezoeken we het 

    Chavchavadze House in Tsinandali. Overnachting in het Radisson Blue Hotel, 

    Collection*****, een fonkelnieuw designhotel; werkelijk grote klasse, 

- Donderdag 30 april: Een relaxte dag met bezoek aan het Nekresi Klooster en daarna gaan we 

    kennismaken met de Khareba Winery. Daar lunchen we ook. Diner en 

    overnachting wederom in Tsinandali, het Radisson Blue Collection Hotel. 

- Vrijdag 1 mei:  In zuidwestelijke richting rijden we naar de stad Sighnaghi, het centrum van 

    de wijn maken  en tapijten knopen. Lunch is in het Kabadoni restaurant met  

    fabuleus uitzicht op de Kaukasus. In de middag arriveren we in Tbilisi. Een 

    paar uurtjes vrije tijd. Slotdiner vanavond is samen met Jan van Bilsen, 

   directeur IFC-Wereldbank, die ons alles zal vertellen van hun inbreng hier. 

- Zaterdag 2 mei:  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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KENNISMAKINGSREIS GEORGIË 

 

Dag 1 – Maandag 27 april 2020: Reisdag en eerste indrukken van Tbilisi. 

Vliegreis van Amsterdam rechtstreeks naar Tbilisi. KLM- Georgian Airways.  Vertrektijd Schiphol 

10.40 uur - aankomst 17.15 uur plaatselijke tijd; er is twee uur tijdsverschil met Nederland. 

Privétransfer naar het Vinotel of het Tiflis Palace Hotel in het oude centrum Tbilisi; even tijd voor 

uzelf. Eerste indrukken van Tbilisi. Het gezamenlijk diner vanavond genieten we om 20.00 uur. 

  
Het Tiflis Palace Hotel****, hartje centrum Tbilisi.       Het Vinotel****, Tbilisi. 

 
Erekle-II-street met velerlei wijnbars.         Moderne architectuur, Stadskantoor.            Wijnbar Schuchmann, centrum. 

   
Uitzicht over de stad Tbilisi vanaf de Matsminda heuvel. 
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Dag 2 – Dinsdag 28 april 2020: 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 gaan de Matsminda-heuvel op voor een 

prachtig uitzicht over de stad. Daar lunchen we ook. 

 

 

 

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 wijk Abashidze, waar het 

ene na het andere appartementencomplex verrijst.  
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Uitzicht over oud en nieuw Tbilisi vanaf Metekhi plateau en enkele indrukken.                             foto’s GvB mei 2015 
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Dag 3 – Woensdag 29 april 2020: We gaan het land in vandaag ! In oostelijke richting.  

We rijden naar het noordoosten, over de Gombori Pass, door de Alazanivallei naar het Alaverdi 

Klooster uit de 12e eeuw. Deze beroemde kerk met nog zichtbaar oude fresco’s staat op de Unescolijst. 

 

Het Alaverdi Klooster is een oosters-orthodox klooster. Het ligt op 25 km van Achmeta , in Oost-

Georgië . Delen van het klooster dateren al uit de 6e eeuw. De huidige kathedraal werd in de 11e 

eeuw gebouwd.  Het klooster werd gesticht door de Assyrische monnik Joseph Alaverdeli, die uit 

Antiochië kwam. Hij is één van de Dertien Assyrische Vaders, een groep van missionarissen die naar 

Georgië kwam om het christendom in de 6e eeuw te versterken. 
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Vanuit Tbilisi rijden we eerst naar Alaverdi en daarna via Telavi naar ons hotel.  

In de middag bezoeken we het Chavchavadze House en genieten van een paar Tsinandali wijnen. 

We passeren de stad Telavi en arriveren rond het middaguur bij het Radisson Blue Collection Hotel, 

gloednieuw en grote klasse, een knap contrast met de relatieve armoede die we onderweg hebben 

gezien. Inchecken en een lekkere lunch gebruiken we hier. 

  

Daarna heeft u een uurtje vrij; ga zeker ook even op de bovenste etage kijken, waar een prachtig 

verwarmd buitenbad is gemaakt met een imposant uitzicht op de Kaukasus. Om 15.30 uur lopen we 

gezamenlijk door de tuinen van dit hotel naar het Chavchavadze House. Een kleine rondleiding daar 

gevolgd door een proeverij van een drietal wijnen van Tsinandali completeren de middag. 
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Terug in het hotel heeft u weer een paar uurtjes vrij; bepaald geen straf in deze entourage. 

Om 19.30 uur serveert men hier het gezamenlijk diner. 

 

Donderdag 30 april maken we vanuit het Radisson Hotel in Tsinandali een mooie toer, eerst naar het Nekresi Klooster  

en vervolgens naar de Khareba Winery, waar we ook de lunch gebruiken. Einde middag zijn we terug in Tsinandali. 
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Dag 4 – Donderdag 30 april – een mooie relaxte dag aan de voet van de Kaukasus. 

Een mooie route nader richting Kaukasus brengt ons eerst naar het 4e eeuwse klooster Nekresi. 

  

Voor de liefhebber bestaat de mogelijkheid om te voet naar boven te lopen; een half uurtje afzien. 

Wij nemen het busje bij de ingang dat daarvoor speciaal is aangeschaft. Na afloop rijden we door naar 

de Khareba Winery, waar we een rondleiding krijgen en een lekkere lunch met een paar glaasjes wijn. 
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Tweede helft van de middag kunt u – na terugkomst in het Radisson Hotel volop genieten van al 

hetgeen men hier te bieden heeft. Het gezamenlijk diner genieten we om 20.00 uur. 

 

Dag 5 – Vrijdag 1 mei 2020: 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. Met slechts 2300 inwoners is Singhaghi een van de kleinste 

steden van Georgië. Bezigheden zijn de wijnproductie en het fabriceren van tapijten. Ok brengen we 

een kort bezoek aan het Bodbe klooster en de Kathedraal van St. Nino, net buiten het centrum. 

In de loop van de middag arriveren we terug in Tbilisi. Even tijd voor uzelf. We logeren in het Tiflis 

Palace Hotel, op loopafstand van de oude stad. Vanavond tijdens het slotdiner schuift boer Jan aan. 

Hij is hier directeur IFC-Wereldbank voor The South Caucasus en zal ons een aardig inkijkje gunnen 

van in de activiteiten die zowel de Wereldbank als IFC hier ontwikkelen.  

Een en ander vanzelfsprekend gelardeerd met een uitstekend diner. 

 

Dag 6 - Zaterdag 2 mei:  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 twee uurtjes tijdverschil meegerekend – is om 09.40 uur plaatselijke tijd. 
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GEORGIE – TBILISI – KENNISMAKING MET STAD EN LAND. 

Prijs per persoon:  1950,-  alles inbegrepen op basis van 2 personen. 

Toeslag éénpersoonskamer:   380,-  

Vertrekdatum:   maandag 27 april om 10.20 uur vanaf Schiphol-Amsterdam. 

Retourdatum:   zaterdag 2 mei 2020 om 06.30 uur vanuit Tbilisi. 

Reisduur:   6 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. 

- Drie nachten verblijf inclusief ontbijt in ****Hotel, in hartje centrum Tbilisi. 

- Twee nachten verblijf inclusief ontbijt in Radisson Collection Hotel***** 

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

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

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

- Bezoek aan Winery 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 het digestief na afloop 

van een diner, 

 

 

 


