Stalin, Kildevand og Svanetårne – Vandring i Kaukasus
Særrejse i Georgien 22. september 2018 - 4. oktober 2018

Koruldisøerne i Svaneti, Kaukasus, Georgien

På kanten af Europa, ligger smukke Georgien og de majestætiske Kaukasusbjerge, som med sin
isolerede storhed på mange måder langt overgår både Alperne og Pyrenæerne.
Den tidligere Sovjetrepublik byder på både spændende og uventede oplevelser samt en varieret
gastronomi og gode vine - Georgien er på samme tid moderne og yderst traditionel. Nogle gange
føler man sig tilbage i Sovjetunionen, især når vi undervejs besøger Josef Stalins fødeby Gori.
Vores rejse koncentrerer sig om Svanetiområdet i Kaukasus, hvor der hersker en helt selvstændig
kultur med sit eget sprog, skikke, traditioner og værdier. Vi vandrer i smukke omgivelser fra
landsby til landsby, hvor husene er bygget med de, for Svaneti, så karakteristiske Svanetårne.
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug og rejseleder Kirsten Brandt.
Indehaver
Jan Tvernø
Silkevejsrejser og Happy Lama Travel
+45 42 48 46 16
happylama@happylamatravel.com

Lørdag den 22. september 2018: Ankomst til Tbilisi
Vi flyver med Turkish Airlines og ankommer til Georgiens
moderne hovedstad med det mundrette navn Tbilisi sidst på
eftermiddagen - T´et i Tbilisi er stumpt, så navnet udtales Bilisi
og ikke Tiblisi, som er den gængse opfattelse.
Vejledende flyplan:
København - Istanbul 06:50-11:10
Istanbul - Tbilisi 13:10-16:25
Hotel Irmeni i Tbilisi -/-/A

Søndag den 23. september 2018: Stalin og Kildevand
Vi forlader Tbilisi og kører mod kurbyen Borjomi. Undervejs
besøger vi Gori, som er Josef Stalins fødeby.
I Gori besøger vi det omfangsrige museum, Stalins ydmyge
barndomshjem og den togvogn som han benyttede under
Jaltakonferencen umiddelbart efter 2. verdenskrig.
Fremme i Borjomi vandrer vi en tur på ca. seks km. i relativt
jævnt skovterræn i Borjomis Mineral Water Park.
Hotel Borjomi Palace i Borjomi M/F/A

Mandag den 24. september 2018: Borjomi-Kharagauli National Park
Dagens vandretur i Borjomi-Kharagauli National Park bringer
os gennem smukt og skovrigt terræn og en del åbent terræn.
Vi passerer undervejs Chitakhevi bjergkammen med smukke
udsigter mod Borjomikløften. Vandreturen ender i den lille
autentiske by Likani.
Vandreturen er ca. otte km. med ca. 500 højdemeter og tager
vejledende ca. fem timer.
Hotel Borjomi Palace i Borjomi M/F/A

Tirsdag den 25. september 2018: Borjomi-Kharagauli National Park
Dagens vandretur i Borjomi-Kharagauli National Park bringer
os gennem smukt og skovrigt terræn og en del åbent terræn.
Vandreturen byder på mange gode oplevelser undervejs som
eksempelvis 1.000 år gamle træer, Mariamtsminda kirken og
spektakulære udsigter mod Kvabiskhevi kløften.
Vandreturen er ca. 13 km. med ca. 700 højdemeter og tager
vejledende ca. syv timer.
Hotel Borjomi Palace i Borjomi M/F/A

Onsdag den 26. september 2018: Fra Borjomi til Mestia i Svaneti
Vi forlader smukke Borjomi og bevæger os nordpå til Mestia,
Svaneti og Kaukasusbjergene. Det er en smuk køretur med
alsidig natur.
Målet er Svanetis hovedby Mestia, som med sine godt 2.000
indbyggere og karakteristiske arkitektur er en sand perle i
Georgien og en sand fornøjelse bare at opholde sig i.
Svaneti er smukt og vildt med helt sin egen mystik. Vi bruger
den næste uges tid på at udforske områdets mange
vandremuligheder og helt specielle og hårdføre kultur.
Guesthouse i Mestia M/F/A

Torsdag den 27. september 2018: Chaladigletsjeren og Svanetis særegne kultur
Formiddagen byder på en let vandretur op til Chaladigletsjeren.
Efter frokost besøger vi det interessante lokale museum og et
klassisk Svanehus, hvilket er en ganske speciel oplevelse.
Klimaet er hårdt i Kaukasus og livet ligeså, så husene er
indrettet helt specielt for at imødekomme den hårde vinter. Vi
får en spændende fornemmelse af hvordan den hårde hverdag
foregik i Svaneti i en ikke alt for fjern fortid.
Guesthouse i Mestia M/F/A

Fredag den 28. september 2018: Koruldi Lakes
Dagens vandretur tager os fra Mestia til et udsigtspunkt over
byen, hvorfra vi kan se Mount Ushbas tvillingetoppe.
Fra udsigtspunktet vandrer vi videre gennem frodige enge til
det højalpine terræn, som omgiver de smukke Koruldisøer.
Det er en fantastisk smuk vandretur, som også kan være en
smule udfordrende. Der er dog mulighed for at arrangere
firehjulstrækkere til transport op og ned af bjerget.
Vi vil under alle omstændigheder blive kørt tilbage til Mestia fra
Koruldisøerne.
Guesthouse i Mestia M/F/A

Mestia-Ushguli Trekket
Mestia-Ushguli trekket er legendarisk i Kaukasus og er for Georgien hvad Inkastien er for Peru og
Caminoen er for Spanien - Dog uden menneskemasserne!
Trekket er ca. 55 km. langt og gennemføres på fire dage med overnatninger i lokale guesthouses i
de små landsbyer man passerer undervejs.
Hver dag passerer man en mindre bjergkam med fabelagtige udsigter, før man går ned til
overnatningsstedet. Trekket foregår i både skov og åbent terræn.
Dagsvandringerne er vejledende mellem fire og otte timer og du skal selv bære din bagage, så
pak let og efterlad unødvendig bagage på dit guesthouse i Mestia.

Lørdag den 29. september 2018: Mestia-Ushguli Trek - Mestia-Chavbiani
Den letteste dag på trekket tager ca. fem timer med ca. 400
højdemeter. Dagens højeste punkt er ca. 1.700 moh.
Guesthouse i Chavbiani M/F/A

Søndag den 30. september 2018: Mestia-Ushguli Trek - Chavbiani-Adishi
Dag to er lidt hårdere end dag et og tager ca. seks timer med
ca. 800 højdemeter. Dagens højeste punkt er ca. 2.500 moh.
Guesthouse i Adishi M/F/A

Mandag den 1. oktober 2018: Mestia-Ushguli Trek - Adishi-Kala
Trekkets hårdestre dag tager ca. syv timer med ca. 900
højdemeter. Dagens højeste punkt er ca. 2.700 moh.
Guesthouse i Kala M/F/A

Tirsdag den 2. oktober 2018: Mestia-Ushguli Trek - Kala-Ushguli, retur til Mestia
Trekket afsluttes med en relativ enkel vandring til Ushguli, som
tager ca. fem timer med en højdeforskel på ca. 600 meter.
Dagens højeste punkt er ca. 2.500 moh.
Ud på eftermiddagen kører vi tilbage til Mestia.
Guesthouse i Mestia M/F/A

Onsdag den 3. oktober 2018: Mestia - Tbilisi
Vi forlader smukke Svaneti for denne gang og kører tilbage til
Georgiens pulserende hovedstad Tbilisi.
Hotel Irmeni i Tbilisi M/F/A

Torsdag den 4. oktober 2018: Afrejse fra Tbilisi - Hjemkomst til Danmark
Hjemrejse fra Tbilisi med Turkish Airlines
Vejledende flyplan:
Tbilisi - Istanbul 10:55-12:20
Istanbul - København 15:15-17:45
M/-/-

Georgien som rejseland
Georgien er et af mine absolutte favoritlande fra det gamle Sovjetunionen.
Georgien er et yderst alsidigt land at rejse i, både naturmæssigt, kulturelt og historisk og har som
alle andre tidligere sovjetrepublikker travlt med at skabe sin egen identitet.
Georgien er meget vestligt orienteret, hvilket særligt ses i den meget moderne hovedstad Tbilisi.
Georgien fremstår på mange måder meget moderne sammenlignet med eksempelvis naboen i
Kaukasus - Armenien.
Samtidig emmer landet også af historie i form af nogle af verdens første kirker og klostre, som kan
dateres helt tilbage til år 300.
Jeg vil også gerne fremhæve lokalbefolkningens meget gæstfrie facon, den virkelig alsidige
gastronomi og de mange gode, lokale vine som Georgien er kendt for.

Priser, betingelser og vilkår for rejsen
Rejsen arrangeres i samarbejde med Dansk Vandrelaug. Du skal derfor være medlem/melde dig ind i
Dansk Vandrelaug for at deltage. Det koster fra 100 kr. om året i 2018.
Rejsens pris pr. person:
DKK 12.995 ved minimum ni deltagere udover dansk rejseleder Kirsten Brandt
Rejsen gennemføres ved minimum ni deltagere udover dansk rejseleder Kirsten Brandt
Enkeltværelsetillæg: DKK 900
Ikke altid tilgængeligt udenfor Tbilisi - Skriv dig evt. op til deleværelse ved tilmelding.
Tilmelding og spørgsmål:
Rejseleder Kirsten Brandt - ki6akwb@gmail.com - 23 98 19 17
Specifikke programspørgsmål:
Silkevejsrejser v/Jan Tvernø - happylama@happylamatravel.com - 42 48 46 16
Prisen inkluderer:
*1
- Flybillet København-Tbilisi-København
- Landtransport og transfers jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)
- Måltider jf. program eksklusiv drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost som kan være picnic, A=Aftensmad)
- Lokal guide på vandretur jf. program
- Entréer til museer og historiske bygninger
- Dansk rejseleder - Kirsten Brandt
- Silkevejsrejsers tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering)
Prisen inkluderer ikke:
*2
- Anbefalet afbestillingsforsikring og obligatorisk rejseforsikring - Kontakt Silkevejsrejser
*3
- Individuelle forlængelser - Kontakt Silkevejsrejser
- Evt. fotoafgifter
*4
- Drikkepenge og frivillige bidrag til kirker og lignende
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen
Praktiske oplysninger:
- Danske statsborgere skal normalt ikke have visum til Georgien
- Dit pas skal være gyldigt til minimum 5. april 2019 (Seks måneder efter udrejse)
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Silkevejsrejser
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding
- Afbestillingsforsikring faktureres sammen med depositum
- Rejseforsikring faktureres ved bestilling
- Restbeløb faktureres til betaling 1. juli 2018
- Deltagelse foregår på egen risiko
Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer som valutakurser og oliepriser.
Vandringer:
Tidsangivelser og beskrivelser er vejledende. Der kan være stor forskel på deltagernes kondition, overskud,
indstilling og forudsætninger, ligesom vejrlig kan være en faktor. Det er derfor nødvendigt at have en positiv
og fleksibel indstilling til programmet.
De angivne stednavne for overnatninger kan ændres.

_______________________________________________
*1

- Flybilletter kan være genstand for stigninger i brændstofafgifter og lufthavnsskatter fra flyselskabets
tilbudsgivning til udstedelse. Hvis dette er tilfældet bliver afgifter og skatter efterfaktureret ved
billetudstedelse, ligesom forudsætningsændringer som valutakurser kan medføre ændret pris jf. Lov om
pakkerejser.
*2

- Silkevejsrejser har et rigtig godt samarbejde med GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning Spørg Jan Tvernø
*3

*4

- Silkevejsrejser har mulighed for at arrangere forlængelser, hvis du ønsker mere tid i Kaukasus.

- Det er kutyme at give drikkepenge i Georgien. Der udarbejdes et vejledende niveau som rejselederen
administrerer.

Silkevejsrejser/Happy Lama Travel og Jan Tvernø
Happy Lama Travel blev etableret af rejsevante Jan Tvernø i 2007
efter en rejse i Peru, som stadig er Happy Lama Travels store
speciale i Sydamerika sammen med Ecuador, Colombia, Bolivia og
Galapagosøerne.
Happy Lama Travel er på samme måde ved at etablere sig som
specialist i de spændende lande langs Silkevejen - Usbekistan,
Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan, Mongoliet,
Afghanistan, Iran, Aserbajdsjan, Georgien, Armenien og Tyrkiet.
Disse lande bliver markedsført under navnet Silkevejsrejser.
Silkevejsrejser arrangerer primært individuelle rejser og specielle
grupperejser på opfordring, hvor indholdet tilpasses ønsker og behov
for oplevelser. Alt kan i princippet lade sig gøre. Silkevejsrejser har
endnu ikke arrangeret to identiske rejser.
Silkevejsrejsers eventyrlystne indehaver, Jan Tvernø, lægger stor
vægt på personligt at have researchet de valgte destinationer og er
derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har et
omfattende professionelt netværk i ca. 70 lande.
Jan har senest rejst i spændende lande som Guyana, Sudan, Oman,
Tadsjikistan, Kirgisistan, Iran, Usbekistan, Papua Ny-Guinea
Mongoliet, Suriname, Uganda, Colombia, Georgien, Armenien,
Nagorno-Karabakh, Bulgarien og Sri Lanka.
Silkevejsrejser er som loven foreskriver naturligvis medlem af
Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.
Læs mere om Jan Tvernø på www.jantvernoe.dk
Læs om Silkevejsrejser på www.silkevejen.dk

Jan er kendt for at arrangere rejser som
tager dig ”Off the beaten track” til steder
som ikke udbydes hos traditionelt
tænkende rejsebureauer.
Læs mere om Jan på www.jantvernoe.dk

