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In de schaduw van de Kaukasus
• DE MOOISTE KLOOSTERS EN KASTELEN VAN GEORGIË EN ARMENIË

• ONTDEK DE NATUURPRACHT VAN DE KAUKASUS

• KENNISMAKING MET DE LOKALE GASTRONOMIE TIJDENS EEN 
KOOKWORKSHOP EN PROEF DE HEERLIJKE LOKALE WIJNEN

• LEER ZELF EEN ARMEENS TAPIJT TE WEVEN

1E DAG: BRUSSEL - TBILISI
Vlucht naar Tbilisi. 

2E DAG: TBILISI O
Bij aankomst transfer naar je hotel. In de namiddag 
verken je het historische stadcentrum van Tbilisi. De 
stad vormt een boeiende mix van nauwe steegjes, 
traditionele huizen, kerken, synagogen en moskeeën. 
Ontdek de rijke en turbulente geschiedenis van 
Georgië in het Nationaal Museum. Overnachting in 
hotel Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

3E DAG: TBILISI - MTSKHETA - GORI - 
UPLISTSIKHE - TBILISI O
Vandaag bezoek je de oude hoofdstad en het 
religieuze centrum van Georgië, de stad Mtskheta. 
Het stadsbeeld wordt gedomineerd door de 11e 
eeuwse Svetitskhoveli kathedraal. Hierna gaat 
de tocht verder naar Gori, de geboorteplaats van 
Stalin. In het Stalinmuseum maak je kennis met het 
verleden van de gevreesde Sovjetdictator. 

Voor het museum staat het ouderlijk huis van Stalin. 
Op de terugweg ontdek je de mysterieuze rotstad 
Uplistsikhe die aan de historische Zijderoute gelegen 
was. Overnachting in hotel Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

4E DAG: TBILISI - STEPANTSMINDA - 
ANANURI - TBILISI O
Via de beroemde Georgische militaire weg ga 
je naar het hart van het Kaukasus gebergte. In 
Stepantsminda/Kazbegi stap je in een 4x4 en rijd je 
door mooie valleien naar de pittoreske Georgisch-
orthodoxe Drievuldigheidskerk van Gergeti. Geniet 
van de adembenemende panorama’s over de vallei 
en de 5047 m hoge Kazbek berg. We sluiten de 
dag af met een bezoek aan het Ananuri kasteel. 
Overnachting in hotel Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

5E DAG: TBILISI - KAKHETI - SIGHNAGHI - 
BODBE - TBILISI O
De Kakheti regio behoort tot de belangrijkste 
wijnstreken van Georgië. Kuier door het pittoreske 

Sighnaghi, de ‘stad van de liefde’. Deze gezellige 
ommuurde stad heeft het uiterlijk van een 
Italiaanse middeleeuwse stad. Proef de overheerlijke 
Georgische wijnen en ontdek de gastvrijheid van de 
lokale bevolking. Vandaag bezoek je eveneens het 
orthodoxe Bodbe klooster. Overnachting in hotel 
Kopala Rikhe*** in Tbilisi.

6E DAG: TBILISI - AKHTALA - HAGHPAT - 
ODZUN - DILIJAN O-A
Na het ontbijt gaat de tocht richting buurland 
Armenië. Vandaag staan de middeleeuwse kloosters 
van Akhtala, Hagpat en Odzun op het programma. 
De bochtige weg brengt ons langs een prachtig 
landschap van plateaus en bergflanken. We eindigen 
de dag in Dilijan, een kuuroord dat ook wel het 
‘Zwitserland van Armenië’ genoemd wordt. Maak 
tijdens een kookworkshop kennis met de lokale 
gastronomie en proef de smaken van de regio . 
Overnachting in Old Dilijan Tufenkian*** in Dilijan. 
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AFKORTINGEN MAALTIJDEN: O = ONTBIJT | M = MIDDAGMAAL | A = AVONDMAAL
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7E DAG: DILIJAN - SEVANMEER - 
NORATUS - JEREVAN O
Het schilderachtige Sevanmeer is gelegen op 2.000 
meter hoogte en daarmee een van ’s werelds 
hoogstgelegen zoetwatermeren. Aan de oevers van 
het meer ligt het dorpje Noratus, dat bekend staat 
voor zijn vele typische Khatchkars of ‘Kruisstenen’. 
In de late namiddag aankomst in de Armeense 
hoofdstad Jerevan. Overnachting in hotel 14 Floor*** 
in Jerevan.

8E DAG: JEREVAN - ETCHMIATSIN - 
ZVARTNOTS - JEREVAN O
Ten westen van Jerevan ligt de prachtige Etchmiatsin 
kathedraal, waar de patriarch van de Armeense 
kerk zijn zetel heeft. Dit bouwwerk behoort tot het 
UNESCO Werelderfgoed en zou de oudste kathedraal 
ter wereld zijn. Op de terugweg naar Jerevan bezoek 
je de ruïnes van Zvarnots en leer je zelf een Armeens 
tapijt te weven tijdens een geanimeerde workshop. 
Overnachting in hotel 14 Floor*** in Jerevan.

9E DAG: JEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - 
JEREVAN O
Vertrek naar het klooster van Noravank, gelegen in 
een dal en omgeven door majestueuze bergen. Het 
is een van de meest opmerkelijke middeleeuwse 
monumenten. Daarna bezoek aan de kerk en het 
klooster van Khor-Virap dat een schitterend uitzicht 
op de Ararat biedt. Deze berg, die tegenwoordig 
op Turks grondgebied ligt, heeft een belangrijke 
symbolische betekenis in de Armeense geschiedenis. 
Het klooster van Khor-Virap is een van de heiligste 
plaatsen van de Armeens-Apostolische Kerk. 
Overnachting in hotel 14 Floor*** in Jerevan.

10E DAG: 
JEREVAN - GARNI - GEGHARD - JEREVAN O
Vandaag bezoek je de tempel van Garni. Deze tempel 
is het enige hellenistische monument in Armenië en 
dateert uit de 1e eeuw na Christus. Vervolgens ga 
je naar het 4e eeuwse klooster van Geghard. Bij het 
betreden van het ommuurde kloostercomplex waan 

je jezelf even terug in de oudheid. De interieurs van 
de kerken zijn zeer uniek versierd met kruisstenen 
en fresco’s. Het complex ligt eveneens in een 
prachtig landschap aan de ingang van de Azatvallei. 
Overnachting in hotel 14 Floor*** in Jerevan.

11E DAG: JEREVAN - BRUSSEL O
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. 

11-daagse groepsreis

GEORGIË & ARMENIË
INBEGREPEN
• Nederlandstalige TUI-reisleiding van Brussel tot 

Brussel
• internationale vluchten met LOT Polish Airlines
• alle luchthaventaksen op het ticket
• lokaal transport in comfortabele minibus/autocar 

(met airconditioning)
• alle vermelde lokale transfers 
• Engelstalige lokale gids
• toegangsgelden voor de inbegrepen bezoeken en 

bezienswaardigheden
• alle overnachtingen
• maaltijden: volgens programma (O=ontbijt, 

M=middagmaal, A=avondmaal)
• alle lokale taksen

AFREISDATA & PRIJZEN  GEOTUGEA

Prijs p. pers. 06/06/19 11/07/19 12/09/19

2PK 1.674 1.674 1.674
1PK 1.820 1.820 1.820
min. 10 personen, max. 25 personen

VANAF € 1.674 P.P.


