Vanhojen kettujen matka
GRUUSIAAN – TBILISIIN 2. – 7.5.2019

Georgia on valtio Kaukasiassa Itä-Euroopan ja Aasian rajalla. Georgia rajautuu pohjoisessa Venäjään,
etelässä Turkkiin, Armeniaan ja Azerbaidžaniin ja lännessä Mustaan mereen. Suuri Kaukasus kohoaa
maan pohjoisrajalla. Tbilisi on hurmaava, eloisa pääkaupunki täynnä perinteisiä ruokapaikkoja ja
viinikellareita. Katumarkkinoilta löytyy kiehtovaa neuvostoajan roinaa, idyllinen vanha kaupunki
pienine sivukujineen tarjoaa aimo annoksen mielenkiintoista arkkitehtuuria. Lennämme pääkaupunkiin,
josta käsin teemme retkiä tutustuen maan historiaan, uskontoon ja nautimme tietenkin hyvästä
ruuasta ja viinistä. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
2.5. torstai / 3.5. perjantai
Lähtöselvitys alkaa kaksi tuntia ennen lennon lähtöä Helsingin lentoasemalla.
Klo 19.00
Lähtö Turkish Airlinesin reittilennolla Istanbuliin, jossa koneenvaihto.
Klo 23.55
Jatkolento Tbilisiin, jonne saavumme klo 03.05 perjantain puolella. Bussikuljetus hotelliin
ja majoittuminen.
Aamiainen ja aamupäivä lepoa hotellissa.

HOTELLI ASTORIA LUXE ***** (paikallinen luokitus)
Astoria Tbilisi sijaitsee kaupungin keskustassa 200 metrin päässä köysirata-asemalta.
Hotellissa on mm. terassi, ilmainen wifi, ravintola, baari, kokoustiloja ja 24h -vastaanotto.
Huoneissa on ilmastointi, parveke, jääkaappi, vedenkeitin, taulu-tv ja mukavuudet.
n. klo 14.00 Lähdemme opastetulle kiertoajelulle Tbilisiin, jonka aikana kuulemme kaupungin
mielenkiintoisesta historiasta ja nykypäivästä. Tutuiksi tulevat mm. Vanha Kaupunki,
Narikalan Linnoitus, Metekhin ja Anchiskhatin kirkot, Sulfurin kylpylaitos ja Sionin
tuomiokirkko. Tbilisi on Georgian pääkaupunki ja suurin kaupunki. Se sijaitsee
historiallisella Kartlin alueella Mtkvari-joen varrella maan itäosassa. Siellä asuu yli
miljoonaa ihmistä. Arkeologiset todisteet kertovat asutuksesta Tbilisin alueella jo
neljännellä vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua. Perimätiedon mukaan kaupungin
perusti Iberian kuningas Vakhtang I Gorgasali 400-luvun jälkipuoliskolla. Se sai
nimekseen "Tbilisi", suomeksi lämmin paikka, kuumien lähteiden mukaan.
Kierroksen jälkeen omaa aikaa tutustua kaupunkiin.
Yhteinen illallinen ja kansantanssiesitys.
4.5. lauantai
Vapaa päivä
Aamiainen hotellissa. Vapaa päivä Tbilisissä. Halukkaat voivat käydä kylpylässä, joka on
varsin erikoinen kokemus. Kylpylöissä kylvetään kuumien lähteiden rikkipitoisissa vesissä
ja mädän kananmunanhajuisella vedellä uskotaan olevan parantavia vaikutuksia. Kylpeä
voi joko yleisessä kylpylässä tai yksityisessä kylpyhuoneessa kuten Royal Bathissa, jossa
on vain yksityisiä kylpyhuoneita. Kannattaa kokeilla! Vanhassa kaupungissa on myös

hyviä ruokapaikkoja, joista löytyy paikallisia erikoisuuksia kuten hatsapuria eli juustolla
täytettyä pyöreää leipää, khinkaleja eli täytettyjä nyyttejä sekä erilaisia piiraita ja lihoja.
Kaupunki on hyvin käveltävissä ja välillä kannattaa istahtaa paikalliseen baariin
maistamaan hyvää georgialaista viiniä.
Yhteinen illallinen.
5.5. sunnuntai
Kakhetin viinialue
Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme puolen päivän retkelle Kakhetiin Georgian
viinialueelle. Matkalla vierailemme Bodben luostarissa, joka nykyään toimii
nunnaluostarina ja on yksi tärkeimpiä pyhiinvaelluskohteita Georgiassa. Luostarissa on
300-luvulla eläneen naisevankelista Nina Georgialaisen jäännökset. Legendan mukaan
Jumalanäidin itsensä oli ollut määrä lähteä Georgiaan kertomaan kristinuskosta. Muiden
kiireidensä vuoksi hän ei kuitenkaan ehtinyt. Hän ilmestyi nuorelle Ninalle, joka oli
rukoillut Jumalanäidiltä siunausta matkalleen Georgiaan ja näystä herättyään Nina löysi
käsistään Jumalanäidin lähettämän ristin. Nina leikkasi kaksi suortuvaa hiuksistaan, solmi
ne ristin ympärille ja lähti matkaan. Pyhä Nina on saanut arvonimen Georgian valistaja ja
apostolien vertainen. Viiniköynnösristi eli Pyhän Ninan risti on edelleen keskeinen
Georgian ortodoksikirkon symboli.
Täältä jatkamme Sighnaghin kaupunkiin, joka on ympäröity kaupungin muurilla.
Kaupunki tunnetaan kauniista maisemistaan sekä viinin ja perinteisten mattojen
tuotannosta. Tutustumme paikalliseen viinitilaan ja maistelemme tilan tuotteita. Georgian
alueelta löytyvät maailman ensimmäiset viljellyt viiniköynnökset. Maan ikiaikainen
viinikulttuuri on georgialaisten ehdoton ylpeyden aihe ja erottamaton osa maan
kansallisidentiteettiä. Erityistä on se, että suurin osa maan viineistä valmistetaan samalla
alkuperäisellä jo 8000 vuotta käytössä olleella tavalla jättimäisissä muinaisissa kvevrisaviruukuissa. Nautimme lounaan ennen paluuta takaisin Tbilisiin.
6.5. maanantai
Mtskhetan retki
Aamiainen hotellissa. Tänään teemme puolen päivän retken Mtskhetaan, joka toimi
Georgian pääkaupunkina 500-luvulle saakka. Mtskheta on edelleen Georgian ortodoksisen
kirkon pääkaupunki ja se on ollut maan hengellinen keskus aina 300-luvun alkupuolelta
saakka. Kaupunki sijaitsee parikymmentä kilometriä Tbilisistä pohjoiseen Aragyi ja Mtkvari
-jokien yhtymäkohdassa.
Kaupunki on Unescon maailmanperintölistalla kauniiden historiallisten monumenttiensa
ansiosta. Näemme mm. Svetitskhovelin katedraalin, joka on rakennettu 1000-luvulla ja se
hallitsee kaupunkikuvaa. Paikalle on perimätiedon mukaan haudattu Kristuksen kaapu ja
sinne rakennettiin maan ensimmäinen kirkko 300-luvulla. Käymme myös kaupungin
markkinoilla, jossa on tarjolla mm. gruusialaisia perinteisiä matkamuistoja.
Käymme Lagon viinitilalla, jossa nautimme lounaan hyvän viinin kera ennen paluuta
takaisin Tbilisiin.
Klo 18.00
Läksiäisillallinen.
7.5. tiistai
Kotiin
Klo 03.00
Kuljetus lentoasemalle.
Klo 05.25
Lähtö Turkish Airlinesin reittilennolla Istanbuliin, jossa koneenvaihto.
Klo 08.30
Jatkolento Helsinkiin, jonne saavumme klo 11.55.

Hinta:

min 25 lähtijää
965 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
min 20 lähtijää
985 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 220 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Turkish Airlinesin reittilennot Helsinki – Istanbul – Tbilisi edestakaisin
- verot ja viranomaismaksut
- ruoka- ja juomatarjoilu lennoilla
- matkatavarat ruumaan
- ohjelman mukaiset kuljetukset kohteessa
- viiden yön majoitus mainitussa hotellissa tai vastaavassa
- buffetaamiainen hotellissa
- kaksi lounasta ruokajuomin (2 lasia viiniä, vesi)
- kaksi illallista (2 lasia viiniä, vesi)
- läksiäisillallinen (2 lasia viiniä, vesi)
- viininmaistajaiset
- kansantanssiesitys
- opastetut retket ohjelman mukaan
- englanninkielisen paikallisoppaan palvelut
- suomenkielisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
Hintaan ei sisälly:
- muut ruokajuomat ja ruokailut
- matkavakuutus ** suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja
ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa.
HUOM. Passin tulee olla voimassa 6 kk matkan päättymisen jälkeen. Suomen kansalaiset eivät tarvitse
viisumia Georgiaan.
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