KAUKASUS

OPPLEVELSER I

Aserbadsjan, Georgia og Armenia
5. - 16. september 2020

PRIS PER PERSON
NOK 28 755
v min 12 påmeldte
deltagere

Enkeltromstillegg:
NOK 4 995
TUREN INKLUDERER:
* Fly Oslo–Baku/Yerevan Oslo
med Qatar Airways
* Transport fra og til
flyplassene i Kaukasus
* Alle måltider som
nevnt som F. L, M
* 1 fl vann hver dag per person
* Musikk og lett underholdning til enkelte måltid
* Lokal skandinavisk talende
guide i Georgia og Armenia
Engelsk lokalguide i Baku
* Komfortabel turbuss
* Alle utflukter med
Inngangspenger til alle
museer og severdigheter.
* Reiseleder fra
Travel and Learn

Kaukasus byr på flotte landskaper, spennende
gastronomi, gjestfrihet, oldtidsbyer spekket med
kirker, moskeer og klostre. Møt en verden ennå
uberørt av masseturisme. En rundreise med
storslagen natur og kultur. Vi reiser langs landeveien gjennom 3 land. Vår reiseleder og lokale
guider gjør historien og steder levende, mens
du får oppleve den hjertelige gjestfriheten
regionen er så kjent for.
Knut Hamsun utga i 1903 en reiseskildring fra Kaukasus som han kalte
«I æventyrland». Her skriver han blant annet:
«Gud velsigne slike lande fordi de er til midt i verden.»
Dag 1 LØRDAG 5. SEPT

fly via Istanbul til BAKU

Mat på fly

Med Qatar Airways fra Oslo via Doha til Baku hvor vi lander om kvelden. Tilslutning fra
Bergen og fra Trondheim.
Transport til hotel Qafqaz Sahil **** eller lignende for velkomstmiddag og overnatting.

Dag 2 SØNDAG 6. SEPT

BAKU

F, L, M

Rundtur i Baku med lokal guide. Vi får se Gamlebyen (Icheri Shey Har) i det ellers svært
moderne Baku, og det gamle palasset, Shirvan Shah. Vi får også se de moderne delene
av byen med Absheron halvøya. Vi ser også det egenartede Teppemuseet, som er
plassert i det nye havneområdet med en rekke kulturbygninger. Vi skal besøke både
Ateshga, det hellige Zoroastriske ildtemplet bygget ved siden av en naturlig gassflamme,
og Yanar Dag eller det flammende fjell, et ev de få gjenværende naturlige gassflammene
i området. Lunsj på lokal restaurant og middag med folklore før overnatting i Baku. Baku
har et godt symfoniorkester, og avhengig av dets timeplan forsøker vi å få med oss et
tilbud om en konsert eller en forestilling i operaen.

Dag 3 MANDAG 7. SEPT

Baku – Shemaka (Gobustan) - Sheki

F, L

Vi tar fatt på bussturen mot Sheki, men stikker innom Gobustan på veien. Underveis gjør
vi et stopp i Maraza for å se den toetasjes høye Diri-Baba mausoleum-moskeen fra 1500tallet. Nær Shemaka besøker vi Yeddi Gumbes-mausoleet ved foten av festningen
Gulistan. Dette er et litt mystisk område hvor gravstens-kuplene ser ut som de «vokser»
opp fra under jorden i den øde kirkegården. I Shemaka besøker vi Djuma moskeen,
landets største moské, opprinnelig bygget på 800-tallet. Den store severdigheten i Sheki
er det historiske Khan-palasset, reist av en av de lokale herskerne, og så vakkert at
russerne lot være å rive det etter at de hadde drept khanen og skaffet seg kontroll over
området. Sheki var et kjent samlingssted langs Silkeveien, og tidligere var det fem store

s2

karavanseraier her. Bare to av dem eksisterer fremdeles; Øvre og Nedre Karavaneserai.
Begge ble oppført på 1700-tallet og hadde over to hundre rom. Lunsj underveis. Vel
framme i Sheki overnatter vi og spiser middag på hotel Marxal *****

Dag 4 TIRSDAG 8. SEPT

Sheki – GEORGIA/Signagi - Tbilisi

F, L, M

Fra Sheki kjører vi til Lagodekhi på grensen til Georgia. Etter grenseformaliteter er det skifte
av lokalguide og buss. En av Georgias vakreste byer er Signagi, som ligger på en ås med
utsikt over Alazani-dalen med Kaukasus i det fjerne. Vi besøker Bodbe-klostret, et av få
klostre vi ser på reisen som fremdeles fungerer som aktivt kloster med rundt 30 nonner
som har medvirket til en stor restaurering. Vi spiser lunsj på en lokal familie restaurant der
vi får lære hvordan Georgiansk brød "shoti" lages. Det er blitt laget vin i Georgia i 7000 år,
og særlig Kakheti-regionen preges av vinmarker. Vi besøker en tradisjonell vingård i
området og smaker på de lokale dråpene før vi kjører til Tbilisi sent om ettermiddagen.
Om kvelden spiser vi middag på en tradisjonell georgisk restaurant og overnatter på
Mercure Tbilisi Old Town ****

Dag 5 ONSDAG 9. SEPT

IKKE INKLUDERT:
* Tilslutning fra Bergen
og Trondheim kr 1200
* Flyskatt for tiden kr 3 581
(per 10.06.2019)
* Reise- og avbestillingsforsikring
* Drikke til måltidene
* Personlige utgifter som
vask av tøy og telefoner
* Tips til hotellpersonale,
sjåfører og lokale guider
* Tilslutningsfly fra andre byer
i Norge.

Påmelding til
post@travelandlearn.no

Siste frist 1. mars 2020
Er du interessert i å være
med anbefaler vi å meddele
dette med oss før det er for
sent.
Ved påmelding forfaller et
beløp på kr. 5000 og
resterende beløp forfaller 2,5
måneder før avreise
Travel and Learn
er medlem av
reisegarantifondet
Betalings og avbestillingsbetingelser finner du på vår
webside.
kgs 10.06.19

Tbilisi Sightseeing tur

F, L

I dag skal vi utforske Georgias flotte hovedstad, som har en lang og fascinerende historie.
Tbilisi var også et viktig stopp på Silkeveien og den vakre gamlebyen er kjent for sin
blanding av kulturer, stilarter og arkitektur samt særpregede trehus med balkonger med
vakre utskjæringer. Byen ligger ved utspringet til varme mineralkilder, som har vært til stor
glede for byens befolkning gjennom århundrer. By rundturen starter ved Metekhi kirken fra
1200-tallet. Derfra rusler vi gjennom de smale gatene i den gamle bydelen. Her var den
greske innflytelsen stor, og kristendommen kom tidlig og vi ser kirker fra tidlig middelalder.
Turen går til byens største synagoge, Sioni-katedralen og byens eldst bevarte kirke,
Anchiskhati, fra 500-tallet. Historisk Museum holder til i et restaurert karavanserai fra
Silkeveiens tid. Mer enn 50 000 gjenstander fra forhistorisk tid. Vi avrunder dagen med en
spasertur gjennom Rustaveli-strøket, hovedgaten i Tbilisi, der parlamentet og flere store
museer har adresse. Lunch på lokal restaurant. Om ettermiddagen er det tid til å oppleve
byen på egen hånd. Kanskje vil du ta kabelbanen opp på høyden hvor restene av
Narikalafortet fra 300-tallet ligger. Her står statuen Mor Georgia og speider utover byen,
og vi nyter Tbilisis beste utsikt. Overnatting i Tbilisi på Mercure. Middag på egen hånd.

Dag 6 TORSDAG 10. SEPT

Mtskheta - Kazbegi – Gudauri

F, L, M

I dag skal vi besøke en av de eldste byene i Georgia, Mtskheta, bebodd siden 200 f.Kr.
Mtskheta er i dag på Unescos verdensarvslite og er et levende museum med mange
arkitektoniske og historiske monument. Vi ser Jvari-klosteret fra 500-tallet og katedralen
Svetitskhoveli, hvor Jesus klede sies å være begravet. Begge stedene står på UNESCOs
verdensarvliste. For å få en panoramautsikt mot de høye fjelltoppene i Kaukasus massivet
og se alle vannfall, elver og oppleve livet i fjellene kjører vi mot de nordre grensetraktene
mot Mtiuleti og Khevi provinsene. Lunsj hos lokal familie. Vi kjører på en av de aller eldste
veiene i Georgia. Hvis været tillater det komme vi til å kunne se Kazbek, en utdødd vulkan
på 5047 moh. Fjellet er det tredje høyeste og et av de mest kjente fjelltopper i hele Kaukasus.
Her skal vi besøke Gergety Treenighetskirke – med et utrolig alter fra 1400 t. (Vi bytter til
4-hjuls biler i oppstigningen). Overnatting og middag på hotell i Gudauri Marco Polo ****

Dag 7 FREDAG 11. SEPT

Gudauri – Gori – Tbilisi

F, L

Etter frokost fortsetter ferden sørover mot lavlandet og Gori, best kjent for å være fødebyen til diktatoren Stalin. Vi får en omvisning på Stalin-museet før vi kjører til Uplistsikhe,
en fascinerende, fraflyttet grotte by, beliggende ved Mtkvari-elven. Byen ble bygget fra
tidlig jernalder til sen middelalder, og var et av handelsstedene langs Silkeveien. På det
meste bodde det rundt 20 000 mennesker her. Vi skal spise lunsj underveis på vår retur til
Tbilisi der vi overnatter på Mercure Tbilisi Old Town **** og spiser middag på egen hånd.

Dag 8 LØRDAG 12. SEPT

ARMENIA Vanadzor - Molokans – Dilijan F, L, M

Tiden har kommet til å forlate Georgia. Fra Tbilisi kjører vi sørover og etter cirka 1,5 time
krysser vi grensen til Armenia. Bytte av buss og lokalguide. Første stopp i Armenia er
Vanadzor, hvor vi besøker verkstedet til kunstnere som har spesialisert seg på khachqar
(steinstøtter med inngravert kors og rosetter). Khachqar er en karakteristisk kristen, armensk
kunst fra middelalderen. Gammel armensk arkitektur stifter vi bekjentskap med i Haghpat;
dette tusen år gamle komplekset er ett av de mange minnesmerker som er oppført på

UNESCOs liste. Vi spiser lunch i landsbyen Haghpat der vi får smake ”khorovats” som er
en lokal spesialitet grillet kjøtt med lokale krydder. Vi kjører videre til Fioletovo, en landsby primært befolket av Molokans (som betyr melkedrikkere, en kristen folkegruppe fra
russland som etablerte seg her for 200 år siden). Her blir vi servert te fra samovar og får
innsikt i hverdagen til denne spirituelle sekten. Dagens mål er Dilijan, kalt Armenias
Sveits, der vi sjekker inn på vårt hotel Best Western Paradise ****. Middag på hotellet.

Dag 9 SØNDAG 13. SEPT

Lake Sevan – Temple of Garni – Yerevan

F, L

Etter frokost setter vi kurs mot Sevansjøen, også kalt Armenias perle. Dette er den høyest
beliggende innsjøen i Kaukasusfjellene, hele 1900 m o h. Her skal vi ha en båttur på
sjøen og hygge oss. Vi besøker Geghard-klosteret som er delvis hugget ut i stein er noe
av det ypperste Armenia har å by på av middelalder arkitektur, og hele komplekset står på
UNESCOs verdensarvliste. Et noe mindre religiøst preg er det over en lunsj på en
familiedrevet restaurant nær Garni. Vårt vertskap demonstrerer baking av armenernes
særegne brød «Lavashi». I Garni besøker vi tempelet, den eneste gresk-romerske
bygningen i Armenia. På ettermiddagen kommer vi til Jerevan, som ligger vakkert til på
Ararat-sletten med det mektige Ararat-fjellet som bakteppe. Før vi sjekker inn på vårt
hotell besøker vi det lokale markedet «Vernissage». Her kan du velge å bli så lenge du
ønsker og spise middag på egen hånd eller bli med til hotel Opera Suite House ****

Dag 10 MANDAG 14. SEPT Yerevan City – Etchmiadzin

F, L

I dag skal vi se nærmere på Armenias hovedstad Jerevan, en av verdens eldste bebodde
byer (grunnlagt i år 782 f.Kr.) By rundturen starter med Jerevans største severdighet i
nasjonalbiblioteket Matenadaran i hovedstaden. Her er det oppbevart en rekke historiske
dokumenter, blant dem et håndskrevet prakteksemplar av den første armenske bibeloversettelsen. Neste er «Kaskaden» – en stor trapp bestående av 572 trinn. Trappen har flere
avsatser med fontener og skulpturer og fra toppen er det flott utsikt over byen og dens
omgivelser. Videre til Republikkplassen og Operahuset, før vi besøker minnesmerket over
folkemordet i 1915. Hundreårsmarkeringen for tragedien var i 2015 lagt til 24. april. Her vil
vi få høre og se mye til Fridtjof Nansen. Vi hygger oss med en spesiell Armensk lunsj på
en bondegård der du får delta i tilberedelsen av noen tradisjonelle armenske retter. Vi
fortsetter så til Echmiadzin, kirkesenter og bispesete. Armenernes «St. Olav», biskop
Gregor «opplyseren», sto for byggingen av den første katedralen da kristendommen ble
innført i 301. I katedralens museum finner vi blant andre relikvier det berømte romerske
spydet som skulle være stukket i Jesu side på korset. På veien avlegger vi et lite besøk til
Zvartnots-katedralen fra det 7. århundre. Katedralen som er helt rund, ligger dessverre i
ruiner, men monumentet regnes fremdeles som et arkitektonisk mesterverk og fremstår
som symbolet på den armenske kirke fremfor noe. Vi returnerer til Yerevan og har
kvelden fri til egne aktiviteter og middag på egen hånd. Hotel Opera Suite House ****

Dag 11 TIRSDAG 15. SEPT Khor Virap - Areni – Noravank

Pass og visum
Norske statsborgere
trenger ikke visum for
reise til Georgia eller
Armenia, men må ha
visum for innreise til
Aserbajdsjan. Du kan
søke om visum
elektronisk
(https://www.evisa.gov.
az/en/ ). Visum må
ordnes før ankomst
Aserbajdsjan.
Passet må være gyldig
minst seks måneder
etter hjemreisedato. Det
er den reisendes
ansvar å sørge for at
pass og eventuelt
visum er gyldig ved
avreise.

F, L, M

I dag skal vi besøke sør-Armenia og Khor Virap som er knyttet til St. Gregor. Stedet byr
på nok en legende om strenge konger, fromme kristne kvinner (som gjerne var prinsesser)
og helbredelse og frelse ved å la seg kristne. Khor Virap er trolig det mest besøkte
pilegrimsmålet i Armenia. Vi kjører videre østover gjennom en fruktbar dal, og passerer
fargerike salgsboder med grønnsaker som de lokale bøndene selger. Etter litt mere
kjøring kommer vi inn i en verden av rennende elver, skummende fosser, huler og
snødekte fjelltopper i Vayots Dzor-provinsen. Vi får også den best mulige utsikt til det
bibelske Ararat fjellet, der Noahs Ark skal ha landet etter syndefloden. Vi gjør små stopp i
landsbyer og avlegger besøk på en familiedrevet vingård. Vinsmaking hører med. Det er
verdt å merke seg at vinproduksjonen i denne del av verden går langt tilbake i tid, kanskje
så mye som 8000 år. Snart etter når vi frem til det vesle Noravank-klosteret. Det er et
smykke av en bygning og ligger idyllisk til i en trang dal der ørnene svever over oss.
Kirken er spesielt berømt for et relieff som viser et bilde av Gud og en due (den Hellige
Ånd). I dag spiser vi lunsj på en utendørs pittoresk restaurant langs bredden av elven
Arpa. Etter vår siste dag på rundreisen i Kaukasus returnerer vi til vårt hotell i Yerevan og
hygger oss med en avskjedsmiddag sammen. Hotel Opera Suite House ****

Dag 12 ONSDAG 16. SEPT

Hjemreise fra Yerevan

Vi sjekker ut av hotellet rett etter midnatt og kjører til flyplassen. Fly med Qatar Airways fra
Jerevan via Doha og lander i Oslo om ettermiddagen. Tilslutning til Bergen og Værnes

PÅMELDING INNEN 1. april 2020 til Travel & Learn
på mail post@travelandlearn.no eller telefon: 47 89 60 60

