
Georgian kiertomatka 

 
Päivä 1. – Tervetuloa Georgiaan (16.9.) 
 

Lento Suomesta Tbilisiin. Opas on ryhmää vastassa 
lentokentällä, josta bussikuljetus hotelliin. Majoittuminen                
kahden hengen huoneisiin. Ilta vapaata aikaa tutusta  
kaupunkiin  
 
 
 
 
 

 
Päivä 2. – Tbilisi – Kaukasuksen Rooma (17.9.) 
 

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. 
Gondolihissillä 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 (18.9.) 
 
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 (19.9.) 
 
Aamiaisen jälkeen matkamme jatkuu kohti Kazbegin 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. Käymme myös ihailemassa Gveletin 
vesiputousta. Suosittelemme hyviä kävelykenkiä tälle 
retkipäivälle. Illaksi saavumme Gudauriin, jossa majoitumme 

valittuun hotelliin ja illallistamme hotellin ravintolassa. 
 
Päivä 5. – historiallinen Gori (20.9.) 
 

Aamiaisen jälkeen otamme suunnan Sida Kartlinin 
hallintoalueelle ja tutustumme historialliseen Gorin 
kaupunkiin. Kaupunki tunnetaan Joseph Stalinin synnyin 
kaupunkina ja vierailemmekin kiistellyssä ja keskustelua 
herättäneessä Joseph Stalinin museossa.  

Retkipäivän lomassa nautimme lounaan. Iltapäivällä 
pääsemme tutustumaan muinaiseen, kiveen ja kallioon 
hakattuun Uphllistsikhen kaupunkiin. Kaupunkia pidetään 

yhtenä Georgian vanhimmista kaupunkimaisista asustuskeskuksista. Illaksi saavumme Tbilisin 
kaupunkiin ja nautimme maittavan illallisen hotellilla.  

Päivä 6. – Sighnaghi, rakkauden kaupunki (21.9.) 
 
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. Tutustumme myös 
lähellä sijaitsevan Bodben luostariin, jonka luota on mahtavat näkymät yli 
Alazanijokilaakson.Ajamme läpi Tsinandalin kylän ja illaksi palaamme takaisin Tbilisiin. Illallisen 
nautimme paikallisessa ravintolassa. 
 
Päivä 7. – Georgialaista viiniä (22.9.)  

 
 
Maittavan aamiaisen jälkeen keskitymme viimeisenä 
retkipäivänä Georgialaiseen viinikulttuuriin. Aloitamme kuitenkin 
tutustumalla Bolnisin kaupunkiin, jonka perustivat Saksalaiset 
uudisasukkaat 1800 luvulla. Vierailemme kaupungin 
merkittävimmällä nähtävyydellä ja samalla Georgian yksi 
historiallisimmista monumenteista Bolnisin Sionin katedraalilla 
samalla kun kuulemme kaupungin mielenkiintoisesta historiasta.  

Bolnisista jatkamme matkaa paikalliseen viinikellariin ja kuulemme samalla georgialaisesta 
viinikulttuurista ja sen perinteistä. Pääsemme myös maistamaan paikallista viiniä ja nautimme 
retkipäivän lounaan viinikellarin tunnelmissa. Iltapäivällä jatkamme tutustumista georgialaiseen 
viininviljelyyn ja maistelemme paikallisia viinirypäleitä suoraan puusta kerättynä (mikäli ovat 
kypsyneet kerättäviksi). 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. Illalla palaamme Tbilisiin ja nautimme fare well- 
illallisen. 

Päivä 8. Nähtävyyksiä Tbilisin liepeillä (23.9.) 

Aamiaisen jälkeen tutustumme mm. Chronicleen sekä Tbilisin 
etnografiseen ulkoilmamuseoon. Ulkoilmamuseossa on 
näytteillä esimerkkejä kansanarkkitehtuurista ja käsitöistä 
maan eri osista. Näiden lisäksi vierailemme mielenkiintoisella 
Kilpikonnajärvellä. Tämä pieni järvi on nimetty alueella 
eläneiden lukuisten kilpikonnien mukaan. Järven kupeesta on 
hienot näköalat alas kaupunkiin. Retken lomassa nautimme 
lounaan. Illaksi palaamme Tbilisiin ja nautimme paikallisessa 
ravintola jäähyväisillallisen.  

Päivä 9. – Näkemiin Georgia! (24.9.) 
 

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

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rantapallo.fi%2Fgeorgia-2%2F&psig=AOvVaw2X2YFJz3-RdUEq6XPoWaMr&ust=1582036629614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj1wO7n2OcCFQAAAAAdAAAAABAD


 
Lentoaikataulu (sitoumuksetta): 
 
16.9.2022 PS152 Helsinki – Kiova 12:25 – 14:30 
16.9.2022 PS 515 Kiova – Tbilisi 16:05 – 19:50 
 
24.9.2022 PS514 Tbilisi – Kiova 12:45 – 14:40 
24.9.2022 PS153 Kiova – Helsinki 15:55 – 18:00 
 
Lisätietoa hotelleista: 
 
Citadines City Centre Tbilisi 
https://www.discoverasr.com/en/citadines/georgia/citadines-city-centre-tbilisi 
 
Gudauri Inn 
http://gudauriinn.ge/ 
 
 
Matkan hinta kahden hengen huoneessa 1499 Eur/hlö (+ palvelumaksu 8 Eur/lasku) 
Matkan hinta yhden hengen huoneessa 1734 Eur/hlö (+palvelumaksu 8 Eur/lasku) 
Hinnat edellyttävät 30 matkustajaa. Tarkistamme matkan hinnan, mikäli ryhmäkoko muuttuu. 
 
Hinta sisältää: 
 - Ukraine Airlinesin reittilennot Helsinki - Tbilisi – Helsinki, economy- luokassa 
 - lentokenttäverot ja -maksut 
 - yksi kirjattava matkatavara lennoille (23 kg) 
 - majoitus Citadines City Centre Tbilisi hotellissa, jaetussa kahden hengen 
 huoneessa, 6 yötä 
 - majoitus Gudauri Inn hotellissa, jaetussa kahden hengen huoneessa, 2 yötä   

- matkaohjelman mukainen ohjelma ruokailuineen 
- suomenkielinen opas mukana retkillä 

 - marginaalivero 
 
 
  

Ilmoittautuminen: 
Reijo Moilanen 

reijo.moilanen@quicknet.inet.fi 
Puh. 040 5438 179 

 
Ilmoitathan: 

• sukunimi, etunimi (kuten passissa) 

• osoite, puhelinnumero, sekä sähköpostiosoite 

• mahdolliset erityisruokavaliot 
 

 
Tervetuloa mukaan matkalle! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.discoverasr.com/en/citadines/georgia/citadines-city-centre-tbilisi
http://gudauriinn.ge/
mailto:reijo.moilanen@quicknet.inet.fi


Maksuehdot 
Matkasta peritään varausmaksuna 500 €/hlö 01.06.2022 mennessä. Loppusuoritus on maksettava 
45 päivää ennen lähtöä. Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 8 
€/varaus. Jos lähetämme ryhmällenne kertalaskun, emme peri erillistä laskutuslisää. 
 
Matkaehdot 
Noudatamme toiminnassamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, yleisiä matkapakettiehtoja ja 
Pohjolan Matkan lisä- ja erityisehtoja sekä mahdollisia matkakohtaisia erityisehtoja. 
 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen, matkavakuutukseen ja erityisehtoihimme löytyy internet-
sivuiltamme https://pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot/lentopohjaisten-matkojen-erityisehdot/ 
 
Matkavakuutus  
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. 
 
Passi- ja viisumimääräykset 
Matkalla on oltava mukana voimassa oleva passi tai poliisiviranomaisen myöntämä voimassa 
oleva virallinen henkilökortti. 
 
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille, ota tarvittaessa yhteyttä toimistoomme. 
 
Ryhmänvetäjän velvollisuudet 
Ryhmänvetäjä on velvollinen tiedottamaan matkaan liittyvästä matkaohjelmasta, peruutusehdoista 
sekä asiakirjoista kaikille ryhmän jäsenille ja vastaavasti toimittamaan matkustajia koskevat 
tarvittavat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. 
 
Henkilötietojen luovutus  
Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen 
kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA - maihin että niiden 
ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 
 
 
Matkapaketin kuluttajansuoja 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu 
matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. 
Pohjolan Matka on täysin vastuussa koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi 
Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos 
kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee 
maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 
 
Hintasitoumus 
Tarjouksemme hinnat perustuvat tämänhetkisiin hintatietoihin. Pidätämme oikeuden tarvittaessa 
hintatarkistuksiin. 

 
 

   Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
 

Pohjolan Matka 
Noora Turku 

noora.turku@pohjolanmatka.fi 
Puh. 0201 303 504 

 
Matkaan sovelletaan Pohjolan Matkan erityisryhmämatkaehtoja: 

https://pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot/lentopohjaisten-matkojen-erityisehdot/ 

https://pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot/lentopohjaisten-matkojen-erityisehdot/
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot
https://pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot/lentopohjaisten-matkojen-erityisehdot/

