
Georgian kiertomatka 

 
 
 
Päivä 1. – Tervetuloa Georgiaan 
 

Lento Suometa Tbilisiin. Opas on ryhmää vastassa 
lentokentällä, josta bussikuljetus hotelliin. 
Majoittuminen kahden hengen huoneisiin. 
Ilta vapaata aikaa tutusta kaupunkiin (riippuen 
lentoaikatauluista). 
 
 
 
 
 
 

 
Päivä 2. – Tbilisi – Kaukasuksen Rooma 
 

Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdemme 
suomenkielisen oppaan kera tutustumaan Tbilisin 
kaupunkiin. Näemme mm. Metekhi kirkon, 
joka on alueen tärkein nähtävyys. Legendan mukaan 
kirkko rakennettiin alun perin  
400 luvulla. Nykyinen rakennus on kuitenkin 1200- 
luvulta. Gndolihissillä matkaamme ylös Nariqala- 
linnoitukseen, jonka huipulta ihailemme alapuolelle 
laskeutuvaa kaupunkia. Kiertelemme myös 
matkailijoita kiinnostavassa  
vanhassa kaupungissa, joka tunnetaan vanhoista 

taloista, puuparvekkeista, hämyisistä kujista ja lukuisista kirkoista. Seuraavaksi tutustumme yhteen 
kaupungin vanhoista kylpylöistä, joka on rakennettu suoraan kuuman lähteen päälle. Sana ”tbili” 
merkitsee lämmintä, ja lähteiden vesi onkin 38–40-asteista. Huolimatta rikkipitoisen veden hieman 
epämiellyttävästä hajusta kylpylät ovat hyvin suosittuja. Monet tulevat tänne hoitamaan ihoaan tai 
reumaa, hierottavaksi tai vain rentoutumaan. Kiertoajelun kesto yhteensä Noin 6 tuntia. 
Retkipäivän lomassa nautimme lounaan. Illalla nautimme yhteisen tervetuliaisillallisen 
georgialaisessa ravintolassa kansantanssiesitysten ja laulujen säestämä. 
 
 
Päivä 3. – Georgialaisia maisemia ja mailmanperintökohteita 
 

Aamiaisen jälkeen lähdemme koko päivän kestävälle 
retkelle, jonka aikana Tutustumme seuraaviin 
kohteisiin: Mtskheta, Ananuri sekä Gudauri. 
Kirkot Mtskhetan kaupungin ympäristössä kuuluvat 
koko Georgian vanhimpiin ja merkittävimpiin. Unesco 
on ottanut kirkot maailmanperintökohteiden listalle.  

Yksi kirkoista on Džvarin luostari, joka sijaitsee 
kukkulan laella, ja sieltä on upea näköala yli 
kaupungin ja Mtkvarijoen. Pieni luostari perustettiin 
600-luvulla pyhälle paikalle, jolle joko Pyhä Nino 



(naispuolinen evankelista) tai kuningas Mirian, jonka Pyhä Nino käännytti kristinuskoon, pystytti 
isokokoisen puuristin. Rakennus on jyrkän symmetrinen: ristinmuotoisessa rakennuksessa on 
ylimääräistä tilaa sakaroiden välissä, joten pohjapiirustus näyttää kahdeksankulmaiselta. 

Keskellä Mtskhetan vanhaa keskustaa kohoaa Svetitskhovelin katedraali, joka on yksi Georgian 
tärkeimmistä kirkoista sekä kooltaan toiseksi suurin. Katedraali on Mtskhetan ja Tbilisin 
arkkipiispan piispankirkko. Perimätiedon mukaan Kristuksen kaapu olisi haudattu kirkon alle. 
Alkuperäinen puukirkko 300-luvulta korvattiin sata vuotta myöhemmin kivikirkolla, jonka osia voi 
vielä nähdä nykyisen kirkon (1000-luvulta) rakenteissa. Katedraali oli omana aikanaan valtava. Se 
on kauniisti koristeltu sisältä ja ulkoa. Retkipäivän lomassa lounas. 

Ajamme Georgian sotilastietä pitkin kohti Suurta Kaukasusvuoristoa. Matkan varrella vierailemme 
Ananurin linnoituksella ja Jinvalin tekoaltaalla. Serpentiinimäisesti kaartuvan tien varrella on kauniit 
maisemat, ja matkan varrella pysähdymme ottamaan valokuvia. Illaksi saavumme Gudauriin ja 
majoitumme hotelliin. Illallisen nautimme leppoisasti hotellissa. 
 
 
 
Päivä 4. – Jylhiä vuoristomaisemia kansallispuistossa 
 
 

Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu kohti Gazbegin 
vuoristoa. Jopa 5047 metrin korkeuteen kohoava 
Kazbegin vuori on kuuluisa legendastaan, jonka 
mukaan Jumala kahlitsi Prometeuksen vuoreen 
rangaistukseksi siitä, että tämä oli antanut ihmisille 
tulen. Retkipäivän lomassa lounas. 

Aivan Venäjän rajan tuntumassa Pohjois-Georgiassa 
sijaitseva Kazbegin kansallispuisto kattaa osan 
Kaukasuksen vuoristosta, ja koko kansallispuisto on 
täynnä vuoristomaisemaa. Kansallispuiston matalin 

kohta sijaitsee 1 400 metrissä ja korkein kohta on maan kolmanneksi korkein huippu, 5 047 metriin 
kohoava Kazbegi-vuori. Tbilisistä kansallispuiston vierailijakeskukseen on noin kolmen tunnin 
ajomatka, ja perillä odottaa rikas kasvisto ja eläimistö sekä vaikuttavat maisemat. 
Kansallispuiston tunnetuimpia paikkoja ovat pohjoisen ja eteläisen Kaukasuksen risteyskohta 
Darialin rotko, kuumien lähteiden muovaamat Jvarin pyöreät kalliot sekä Chaukin vuoristoalue. 
 
Illaksi palaamme Tbilisiin, jossa nautimme illallisen lähellä hotellia. 
 
 
Päivä 5. – Georgialaisia viiniperinteitä 
 

Aamiainen hotellissa. Tänään sukellamme Georgian 
viininviljelyalueelle – Kakhetiin. Suuntaamme siis 
vuorille Georgian itäosaan. Ensimmäinen 
pysähdyspaikkamme on yksi alueen sievimmistä 
kaupungeista: pieni Sighnaghi, joka sijaitsee 
kukkulan huipulla ja josta on näkymät Alazanin 
laaksoon ja Kaukasukselle. Täällä on kapeita, jyrkkiä 
mukulakivikatuja ja pastellivärisiä taloja 
kaiverrettuine puuparvekkeineen 1700- ja 1800-
luvuilta. 1700-luvulta peräisin oleva kaupunginmuuri 
on yhä koskematon ja sen päällä voi kävellä pienen 



matkaa. Katsastamme myös lähellä sijaitsevan Bodben luostarin, jonka luota on mahtavat näkymät 
yli Alazanijokilaakson. 
 
Matka jatkuu pienehkölle viinitilalle, jolla saamme johdatuksen omaleimaiseen 
viininvalmistustapaan sekä pääsemme maistamaan paikallisia tuotteita. Lounastamme myös 
retkipäivän lomassa. Georgiassa on tuotettu viiniä ainakin 7 000 vuotta, ja erityisesti Kakhetin 
alueen maisemia leimaavat viinitarhat. Perinteinen menetelmä on antaa rypälemehun käydä 
maahan haudatuissa saviastioissa, mutta viimeisten vuosien aikana Euroopasta tulleet 
rypälelajikkeet ja valmistustavat ovat saaneet jalansijaa – syrjäyttämättä kuitenkaan kokonaan 
vanhoja menetelmiä ja perinteisiä rypälelajikkeita. 

Matkamme jatkuu Tsinandalin alueen kautta takaisin Tbilisiin, jossa nautimme illallisen ja 
yövymme retkipäivän päätteeksi. 
 
Päivä 6. – näkemiin Georgia! 
 

 
 
Aamiaisen jälkeen oppaamme saattaa meidät lentokentälle, josta lento takaisin Suomeen. 
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