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Kaukasus: land van grenzen 
Een 10-daagse reis 
 
 
Dag 1 Heenreis naar Tbilisi, Georgië  

Van Duitsland naar Tbilisi, Georgië. Aankomst in Tbilisi en op overnachtingsadres vroeg in 
de ochtend. Overnachting in Tbilisi. 
 
We vliegen per lijnvlucht van Duitsland naar de Georgische hoofdstad en komen na mid-
dernacht in Tbilisi aan. Na de transfer van het vliegveld naar het overnachtingsadres kunt 
u van de reis uitrusten. 
 

Dag 2  Door het oude centrum van Tbilisi  
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. Met een vroege avond-
maaltijd en aansluitende stadswandeling sluiten we de dag af.  
 

Dag 3  Aan de rand van de grootmachten – Mtscheta  
Tbilisi – Mtscheta/Dzjvari. Overnachting in Tbilisi.  
 
Op deze dag verkennen we Mtscheta, de oude hoofdstad van Georgië. Deze stad ligt zo’n 
20 kilometer van Tbilisi. Er zijn twee redenen om hem te bezichtigen: ten eerste is er geen 
betere plek denkbaar om de geschiedenis van Georgië binnen de Kaukasus te beschrijven. 
Mtscheta ligt op het geografische middelpunt van de Kaukasus. Het dankte zijn rol aan het 
feit dat het aan de rand lag van landen die ooit grootmachten waren. Daarnaast zijn er 
twee monumenten die symbool staan voor de historische rol van de stad: we bezoeken de 
Svetitschoveli-kathedraal (de “Levenschenkende Kathedraal”) en, op de berg, de kruiskerk 
Dzjvari. Laat in de middag rijden we terug naar Tbilisi. 
 

Dag 4  In het oosten van het land – Kacheti en het Alazani-dal  
Tbilisi – Sighnaghi. Overnachting in Sighnaghi. 
 
Na het ontbijt verlaten tegen 9 uur we Tbilisi en rijden we met een minibus in de richting 
van Kacheti, een regio in het oosten van het land, die bekend staat om zijn wijnbouw. De 
weg is goed en de rit duurt zo’n drie uur. We bereiken de stad Sighnaghi, waar we de ko-
mende twee dagen blijven. Na een lichte lunch bekijken we het charmante stadje. Bij hel-
der weer hebben we een prachtig uitzicht over het Kaukasus-gebergte en het Alazani-dal, 
dat aan onze voeten ligt. Tijdens een vroege avondmaaltijd genieten we na van de dag.  
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Dag 5  Aan de oostelijke grens met Azerbeidzjan, het Nationale Park Lagodechi  
Sighnaghi-Nationaal Park Lagodechi. Overnachting in Sighnaghi.  
 
Op deze dag starten we wat vroeger dan anders. We gaan een excursie maken naar het 
Nationale Park Lagodechi. We rijden tegen acht uur weg en bereiken Lagodechi tegen 
negenen. Vanaf het bezoekerscentrum van het Nationale Park maken we een rijtoer, bege-
leid door plaatselijke rangers op hun kleine maar stevige paarden. ’s Avonds gaan we terug 
naar Sighnaghi. 
 

Dag 6  Naar de zuidgrens  
Sighnaghi – Vardzia. Tocht naar de Georgisch-Armeense grens. Aankomst en overnachting 
in Vardzia. 
 
Na het ontbijt verlaten we Sighnaghi voor de langste autorit van deze reis. Ons doel is het 
Holenklooster Vardzia in het zuiden van Georgië, in het grensgebied met Armenië en Tur-
kije. Ongeveer halverwege maken we een stop in het dorp Bolnisi, dat om twee redenen 
interessant is: we bezichtigen daar de oudste bewaard gebleven kerk van Georgië en de 
Zuidelijke Kaukasus, de Sionikerk. Bovendien werd deze stad in 1818 door Duitse kolonis-
ten onder de naam “Katharinenfeld” gesticht. We bezoeken de herbouwde evangelisch-
lutherse kerk en ontmoeten nakomelingen van de Duitse immigranten. Daarna rijden we 
verder naar Vardzia en komen daar tegen de avond aan. De avondmaaltijd gebruiken we 
op een schilderachtige plek. Daar gaan we ook overnachten, en laten de indrukken van de 
dag op ons inwerken.  
 

Dag 7  Monniken, ascese, Holenklooster  
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 8  Van de bergen naar de zee  
Vardzia – Batoemi. Zarzma – Goderdzipas. Overnachting in Batoemi. 
 
Na het ontbijt verlaten we ons overnachtingsadres. Onze reis gaat verder langs de Turkse 
grens. Ons reisdoel vandaag is Batoemi, de parel aan de Zwarte Zee. Op weg naar de Go-
derdzipas maken we een stop en bekijken we het Zarzma-klooster. We rijden verder naar 
boven en steken de Goderdzipas over (2025 m.) We zitten midden in de natuur. Over 
hobbelige wegen passeren we moslimdorpen en - vestigingen en krijgen zodoende een 
indruk van dit deel van Georgië. ’s Avonds bereiken we Batoemi. Zee, palmen en citroe-
nen!  
 

Dag 9  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. 
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Dag 10  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 11  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.  

 


