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    Informatie unieke 11-daagse rondreis door 

     Georgië en Azerbeidzjan do 6 t/m zo 16 juni 2019 
 
Het programma van dag tot dag: (O = ontbijt, L = lunch D = diner)(onder voorbehoud 

van logistieke bijzonderheden die zich kunnen voordoen) 
 
Dag 1 Do 6 juni:  
Vlucht Amsterdam Schiphol naar Tbilisi International Airport. Transfer per bus naar hotel in Tblisi. 
 
Dag 2 Vr 7 juni:  
Deze dag bezoeken we de mooiste bezienswaardigheden van de hoofdstad van Georgië. De stad is 
een smeltkroes van culturen door haar ligging op de grens tussen Europa en Azië waar de zuidelijke 
zijderoute doorheen stad liep, door de overheersing van de Perzen, Arabieren en meer recentelijk de 
Russen. De Oosterse Orthodoxe Christelijke kerk is hier mede ontstaan en nog altijd de meest 
aanwezige religie van het land wat blijkt uit de talrijke kerken. We bezoeken o.a. het oude 
monumentale kleurrijke centrum (Abanotubani), de synagoge, de Sioni kathedraal, de Rustaveli 
Avenue, de Narkala berg (per kabelbaan met prachtig uitzicht op de stad en de rivier de Koera) en 
het gezellige Sololaki district (O, D in traditioneel restaurant met muziek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Turkse wijk in Tbilisi           De scheve tijdstoren in Sololaki (Tbilisi) 
 
Dag 3  Za 8 juni:  
Na het ontbijt tocht naar de Hoge Kaukasus, het hoogste gebergte van Europa. Onderweg bezoeken 
we het Zhinvali-meer met het Ananuri kasteel. De lunch genieten we bij een lokale familie waar we 
zelf mee kunnen werken aan de bereiding van Khinkali, een lokale lekkernij. We nemen de Cross Pass 
met vele haarspeldbochten naar Kazbegi. Met 4 x 4 jeeps bereiken we uiteindelijk de Kerk van de 
Heilige Drie Eenheid. We vervolgen de tour door de Dariali-kloof en de Gveleti watervallen. We 
overnachten met een spectaculair uitzicht op de Kaukasus in Gudauri (B, L, D in hotel in Gudauri). 
 

 

 

 

 

 

 Het Zhonvalimeer        Holy Trinity Church 
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Dag 4  Zo 9 juni:  
Vandaag reizen we van Kazbegi naar Borjomi. Halverwege deze tocht bezoeken we Gori. Dit is de 
geboortestad van dictator Stalin.  Even voorbij deze stad bezoeken we de grottenstad Uplistsikhe dat 
aan de historische zijderoute ligt. Uplistsikhe groeide vanaf 1000 v.Chr. uit tot een belangrijk politiek, 
economisch en religieus centrum met zo’n 5000 inwoners. Het floreerde van de handel tussen oost 
en west. In de 13e eeuw werd het stadje veroverd door de legers van de Mongoolse heerser Ögedei. 
In de middag zijn we op tijd in het groene Borjomi dat beroemd is om diens mineraalwater en forten 
die ooit de bergachtige streek beschermden. Er is gelegenheid om een natuurwandeling in het woud 
nabij Borjomi te maken (B, L, D in hotel in Borjomi). 
 
Dag 5 Ma 10 juni: 
Vandaag staan twee Unesco erfgoed-monumenten op het programma. Na het ontbijt reizen we naar 
een andere befaamde Georgische ‘grottenstad’ Vardzia.  De verlaten grotten liggen vlakbij 
Akhaltsikhe waar het Rabath-fort een niet te missen bezienswaardigheid is. We dineren en 
overnachten weer in Borjomi (B, L, D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grottenstad Vardzia     Het fort van Akhaltsikhe 
 
 
Dag 6 Di 11 juni: 
In de ochtend bezoeken we eerst een school. We zijn in een van de wijngebieden van het land. Alle 
reden om wijn te proeven bij de lokale lunch. In de middag zien we de oude hoofdstad van het land 
Mtskheta. Hier bekijken we de Djvari en Svetitskhoveli-kerken. We overnachten weer in de 
hoofdstad Tbilisi waar we vast nog de weg weten naar de wijk met leuke restaurantjes (B, L). 
 
Dag 7  Wo 12 juni: 
Vanuit de hoofdstad rijden we verder oostwaarts naar Kakheti, een andere wijnregio in Georgië. Het 
bezoek aan het Bodbe klooster in de groene bergen is een bijzonder mooi stop. Langer verblijven we 
in Sighnaghi. Dit stadje vlakbij de grens met Azerbeidzjan heeft een schitterende ligging. Op de 
achtergrond de toppen van de Kaukasus, terwijl het zelf op een enorme rots ligt en geheel is 
ommuurd. De prachtige houten huizen en bouwstijlen maken het tot een van de meest 
schilderachtige plaatsen van het land.  Van de  lunch zal worden genoten in een traditioneel 
restaurant met lokale live muziek. Na wat vrije tijd in deze sfeervolle plaats rijden we naar Tbilisi om 
de bagage op te pikken. Deze hebben we nodig om in avond met de internationale nachttrein van 
Tbilisi naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, te rijden. We reizen per 1e klas waarbij we slapen in 
2-persoonscoupe’s met bedden. Vertrek is gepland om 20.35 uur (B, L). 
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        Het romantische Sighnaghi               De drie Vlammen-torens in Baku 
 
Dag 8 Do 13 juni: 
Om 08.50 uur is de aankomst gepland van onze trein te Baku. We gaan per bus naar het hotel om de 
bagage af te leveren en te genieten van het ontbijt. Vervolgens gaan we wandelen in de oude stad en 
in het gebied van de drie vlammen. Dit zijn de drie wolkenkrabbers die symbool zijn voor Baku. Baku 
is de laatste jaren bekend geworden om de hypermoderne gebouwen. Net als in Dubai worden de 
opbrengsten van de olie-industrie in spectaculaire gebouwen gestoken (B, L in oude stad van Baku). 
 
Dag 9 Vr 14 juni:  
Dagtocht naar de spectaculaire natuur en geschiedenis van Oost-Azerbeidzjan in en om het Gobustan  
Nationale Park. Hier zien we 40.000 jaar oude rotstekeningen uit de Steentijd en enkele bijzondere 
natuurverschijnselen die uniek zijn in de wereld. Zo bevinden zich 300 van de 700 moddervulkanen 
ter wereld in het Gobustan National Park. Net erbuiten is de brandende berg waar brandend gas uit 
de scheuren in een berg komt. De vuurtempel en een kasteeldorp zijn de laatste bezoeken die we 
doen tijdens deze bijzonder gevarieerde mooie rondreis (B in hotel Baku, L). 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
      Moddervulkaan in Gobustan N.P.    De brandende berg  
 
 
Dag 10  Za 15 juni:   
De gehele dag is ter eigen besteding. De reisleiding helpt u uiteraard met het invullen van dag waar 
gewenst. In de avond genieten we samen van het farewell-diner in een authentiek restaurant (B, D). 
 
Dag 11  Zo 16 juni:  
Transfer vanaf het hotel naar Baku International Airport voor de vluchten naar Amsterdam. 
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Prijs:     € 1495 per persoon 
 
Inbegrepen in de reissom:  

- Heenvluchten vanaf Amsterdam naar Tbilisi en terugvlucht vanaf Baku naar Amsterdam  
- Alle transfers van en naar vliegvelden en treinstations (behalve in  NL) 
- Comfortabele bussen tijdens de gehele rondreis  
- 4 x 4 jeeps waar vervoer over gewone weg niet mogelijk is 
- Engels sprekende lokale reisgidsen  
- Algehele reisleiding door geograaf André Nijsen  
- Verblijf in uitstekende 4-sterren hotels met ontbijt op basis van 2 persoonskamers 
- Koud mineraalwater elke dag in de bus 
- Het gehele programma als beschreven met alle entrees (door logistieke omstandigheden 

kunnen in detail wijzingen zich voordoen).  
- Treinticket per 1e klas van Tbilisi naar Baku (nachttrein met slaapcoupé) 
- 7 x lunch en 5 x diner(waarvan enkele met muziek of folklore) 
- wijnproeverij 

 
Niet inbegrepen in de reissom:  

- de niet vermelde maaltijden (kosten ± 10 Euro per maaltijd) 
- eventuele één kamer-toeslag van 250 Euro p.p. 
- uitgaven van persoonlijke aard  
- vervoer naar en van Schiphol 
- visum voor Azerbeidzjan (± 65 Euro); voor Georgië is geen visum nodig.  

 
Hotels in Georgië en Azerbeidzjan: we overnachten in goede 4 sterren-hotels. Deze zijn 
gecontracteerd op basis van hun kwaliteit, prijs en ligging.  
 
Het weer tijdens de reisperiode: Zowel Georgië als Azerbeidzjan zijn goed te bezoeken begin juni. 
Het weer is dan tussen de 19 en 28 ° op de te bezoeken reislokaties. 
Er wordt nauwelijks neerslag verwacht.  
 
Enkele gegevens van Georgië:      

- oppervlakte: 69.000 km2 (2 x NL)  
- hoofdstad: Tbilisi ( 1,2 miljoen inwoners) 
- aantal inwoners:  4 ½ miljoen 
- hoogste punt:   de berg Sjchara (5193 meter)  
- prijspeil: ongeveer 50% van NL 

 
Enkele gegevens van Azerbeidzjan:     

- oppervlakte: 86.000 km2 (2 ½ x NL) 
- hoofdstad: Baku ( inwoners) 
- aantal inwoners:  9 ½ miljoen 
- hoogste punt:  de berg Bazardüzü (4466 meter)  
- prijspeil:  ongeveer 45 % van NL. In hoofdstad vergelijkbaar met NL.  

 
Meer informatie of boeken reis: 
 André Nijsen, GEEAT       
 Tel 06 5024 2111 Mail: a.nijsen@geeat.nl   
 
 Conny van Tilburg,  Personal Touch Travel.  
 Tel 06 5251 9180   Mail: conny.vantilburg@personaltouchtravel.nl  
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