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Kaukasus: de wereld van het water  
Een 14-daagse reis  
 
 
Dag 1 Heenreis naar Tbilisi, Georgië  

Van Duitsland naar Tbilisi, Georgië. Aankomst in Tbilisi en op overnachtingslocatie vroeg in 
de ochtend. Overnachting in Tbilisi. 
 
We vliegen per lijnvlucht van Duitsland naar de Georgische hoofdstad en komen (in de 
regel) na middernacht in Tbilisi aan. Na de transfer van het vliegveld naar het overnach-
tingsadres kunt u uitrusten van de reis. 
 

Dag 2  Door het oude centrum van Tbilisi – Zwavelbaden 
Tbilisi – bezichtiging van de stad. Overnachting in Tbilisi.  
 
Na het ontbijt een ontspannen rondwandeling door het historische centrum van Tbilisi om 
te acclimatiseren. We bekijken niet alleen kerken, burchten, moskeeën en synagogen, 
maar ademen ook de stemming en de Schwung van de stad in. De oude straatjes en huizen 
en de levenswijze van de stadsbewoners nodigen ons daartoe uit. Een bezoek aan de zwa-
velbaden in het oude centrum van Tbilisi met aansluitende avondmaaltijd maakt deze erva-
ring compleet.  
 

Dag 3  In het oosten van het land – de rivier de Alazani 
Tbilisi – Telavi. Overnachting in Telavi. 
 
Na het ontbijt verlaten we tegen 9 uur Tbilisi en rijden we met een minibus in de richting 
van Kacheti, een regio in het oosten van het land. Deze streek staat bekend om zijn wijn-
bouw. De weg is goed en de rit duurt zo’n drie uur. We bereiken de stad Telavi, waar we 
de komende twee dagen blijven. Na een lichte lunch bekijken we het charmante stadje en 
bezoeken we het historisch museum, dat ons een inkijkje gunt in de geschiedenis van het 
koninkrijk Kacheti. Tijdens de gezamenlijke avondmaaltijd genieten we na van de dag.  
 

Dag 4  Langs het Alazani-dal  
Telavi – Gremi – Wandeling door het Pankizi-dal. Overnachting in Telavi. 
 
Van Telavi rijden we rechtstreeks naar het Pankisi-dal, waar we de bovenloop van de rivier 
de Alazani gaan verkennen. Nog voor de middag bereiken we het dorp Doeisi. Dat zo’n 45 
km van Tedlavi ligt. Van hieruit maken we een wandeling van ongeveer drie uur langs de 
Alazani. We komen langs karakteristieke dorpen die merendeels door Kisten bewoond 
worden, een moslim-minderheid. Na de wandeling komen we op ons vertrekpunt in Doeisi 
terug en rijden weer naar Telavi. Onderweg bekijken we de versterkte kerk Gremi, die juist 
in de avond een imposante aanblik biedt. Bij een gezamenlijke avondmaaltijd genieten we 
na van de dag. 
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Dag 5  Aan de oostelijke grens met Azerbeidzjan, het Nationale Park Lagodechi  
Telavi – Nationaal Park Lagodechi. Overnachting in Telavi.  
 
Op deze dag starten we wat vroeger dan anders. We maken een excursie naar het Natio-
nale Park Lagodechi, dat zo’n een uur rijden van Telavi verwijderd is. We vertrekken tegen 
achten en bereiken Lagodechi om een uur of tien. Vanaf het bezoekerscentrum van het 
Nationale Park maken we een rijtoer, begeleid door plaatselijke rangers op hun kleine 
maar stevige paarden.  Voor de avondmaaltijd gaan we terug naar Telavi. 
 

Dag 6  De rivier de Koera – levensader van de Kaukasus  
Holenklooster Vardzia – wandeltocht – Overnachting in Vardzia. 
 
’s Ochtends bezichtigen we het holenklooster Vardzia, dat we te voet bereiken vanaf ons 
overnachtingsadres. In het holencomplex voelen we ons omringd door de geschiedenis 
van het monnikendom. Door de synthese van natuur en cultuur is Vardzia een ware bele-
venis. ’s Middags maken we een wandeltocht door de heuvels boven de rivier de Koera. 
De flora en fauna van de regio staat hierbij centraal. Voor donker zijn we terug op de plek 
waar we overnachten. 
	

Dag 7 Mineraalbronnen in de Kleine Kaukasus  
Vardzia – Koetaisi. Bezoek aan Bordzjomi. Aankomst en overnachting in Koetaisi. 
 
Na het ontbijt vertrekken we uit Vardzia met als einddoel Koetaisi. Dit is de op een na 
grootste stad van Georgië en zal de volgende vier nachten de uitvalsbasis van onze ver-
kenningstochten zijn. De focus ligt hierbij op de mineraalbronnen van de Kaukasus. Vanuit 
Vardzia koersen we eerst op Bordzjomi aan. Met zijn natuur en heilzame mineraalwater 
(dit heet ook Bordzjomi) was dit kuuroord bij de tsarenfamilie in trek. Ook beroemdheden 
alsTsjajkovski en Leo Tolstoj waren hier te gast. Wij gaan van dit mineraalwater genieten 
en een wandeling maken in het 19e-eeuwse park. Tenslotte rijden we verder naar Koetaisi 
en installeren we ons op onze plaats van overnachting. Vervolgens gebruiken we de 
avondmaaltijd, maken een wandeling door de oude stad en verwerken de indrukken van 
de dag. 
 
	

Dag 8 Koetaisi – de rivier Rioni Koetaisi  
Stadswandeling. Excursie naar het kloostercomplex Gelati. Overnachting in Koetaisi. 
 
Vandaag verkennen we de stad Koetaisi verder. De stad ligt aan de rivier de Rioni ligt en is 
al bekend uit de Oudheid als hoofdstad van Kolchis. Ook in de Middeleeuwen speelde 
Koetaisi een belangrijke rol. De charmante oude stad, de ”fris gerestaureerde” Bagrati-
kathedraal en het klooster Gelati zijn vandaag onze doelen. Het complex, de eerste aca-
demische onderwijsinstelling van het middeleeuwse verenigde koninkrijk Georgië, staat op 
de rode lijst van werelderfgoed van de UNESCO. ’s Avonds gaan we van het culturele 
leven van de stad genieten en een keuze maken uit het concertaanbod. 
 

Dag 9 Koetaisi  
Vrije dag in Kutaisi. Overnachting in Koetaisi. 
 
Vandaag geven we u de gelegenheid om zelf de stad en het leven daar te verkennen. Eerst 
gaan we naar de bazaar om levensmiddelen te kopen, want we willen graag met u samen 
voor een Georgische avondmaaltijd zorgen. Misschien stort u zich daarna in het drukke 
stadsleven of neemt u pauze in een van de talrijke cafés.   
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Dag 10  De pracht van het verleden  
Excursie naar Zoegdidi – slot van de vorstenfamilie Dadiani. Overnachting in Koetaisi. 
 
Het geslacht Dadiani, sinds eeuwen de machtigste vorstenfamilie van West-Georgië, is het 
onderwerp van vandaag. We rijden na het ontbijt naar Zoegdidi, waar we het familieslot 
gaan bekijken. Dit is een geschikte plek om ons te verdiepen in de historische betrekkin-
gen tussen de landen van de Kaukasus en Rusland. Op de terugweg naar Koetaisi zullen 
we een omweg maken naar het kuuroord Tskaltoebo om ook daar het water uit de mine-
raalbronnen te proeven. In het kuuroord is een geneeskundig bad waar ook Stalin graag 
vertoefde. ’s Avonds gaan we terug naar Koetaisi en laten we tijdens een gezamenlijke 
avondmaaltijd de herinneringen van de dag de revue passeren. 
 

Dag 11  Naar de Pontos Euxeinos, het “gastvrije meer”  
Koetaisi – Batoemi. Mineraalbron Nabeghlavi. Overnachting in Batoemi. 
 
Na het ontbijt verlaten we Koetaisi en rijden we naar Batoemi, wat vandaag ons doel is. 
Onderweg komen we langs Vani, Nabeghlavi en Ozoergeti. In Vani bezoeken we het ar-
cheologisch museum en komen we meer te weten over het leven in het oude Kolchis en 
de Byzantijnse invloeden in dit deel van de Kaukasus. Halverwege Batoemi buigen we af in 
de richting Nabeghlavi, want daar ontspringt de gelijknamige minerale bron. Tijdens een 
picknick vertellen wij u het een en ander over de betekenis van de handel in mineraal- en 
tafelwater voor Georgië. Via Ozoergeti, het administratieve centrum van de regio Goeria, 
rijden we naar de Zwarte Zee. In de avonduren bereiken we Batoemi en de locatie waar 
we de volgende drie nachten slapen. 
 

Dag 12  Batoemi, parel aan de Zwarte Zee  
Bezichtiging van Batoemi. Overnachting in Batoemi. 
 
Voor deze dag hebben we geen speciaal programma gemaakt, zodat u zelf de stad kunt 
verkennen. Deze parel aan de Zwarte Zee biedt u allerlei mogelijkheden om u te ontspan-
nen en van natuur en cultuur te genieten. 
 

Dag 13  Batoemi en omgeving  
Omgeving van Batoemi. Overnachting in Batoemi. 
 
We blijven nog een dag in de omgeving van Batoemi. We kunnen kiezen of we een tocht 
gaan maken naar het Nationale Park Mtirala of de dag doorbrengen in de Botanische Tuin 
en daar picknicken. ‘s Avonds is er een cultureel programma: we gaan òf naar de Staats-
opera òf naar een van de talrijke concerten. Maar eerst genieten we van een Georgische 
avondmaaltijd. 
 

Dag 14  Afscheid  
Batoemie – Tbilisi, Georgië – Duitsland. 
 
Na het ontbijt vertrekken we van Batoemi naar de hoofdstad. Het is een flinke reis, maar 
gelukkig zijn de wegen goed. Laat in de middag bereiken we Tbilisi. Afhankelijk van de 
vluchten – bijna alle vluchten vertrekken vroeg in de ochtend – kunnen we bij het avond-
eten napraten over de reis. Dan gaan we naar het vliegveld, waar we afscheid van u ne-
men. 
 

 
  


