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SEIJA SOMERPALO / TURUN SEUDUN SENIORIOPETTAJAT 
 

GEORGIA – KAUKASUKSEN HELMI 
 

Georgia on Kaukasuksella sijaitseva, aiem-
min Gruusian Neuvostotasavaltana tunnettu, 
n. 4 milj. asukkaan valtio, jossa Eurooppa ja 
Aasia kohtaavat. Maa on maailman ensim-
mäisiä kristittyjä maita; se kuuluu myös 
maailman vanhimpiin viinialueisiin. Hedel-
mälliset laaksot ja suojaavat rinteet ovat ol-
leet koti viininviljelylle ja neoliittiselle vii-
nintuotannolle vähintään 8 000 v. UNESCO li-
säsi kulttuuriperintökohteisiinsa muinaisen, 
perinteisen georgialaisen viininvalmistusme-
netelmän, jossa käytetään kvevri-saviruuk-
kuja.  

2.10.  
Iltapäivällä tilausajokuljetus Turusta Helsin-
kiin. Erityisoppaamme liittyy seuraamme. 
Nautimme välipalan lähtöselvityksen ja tur-
vatarkastuksen jälkeen. Iltalento Helsingistä Istanbulin kautta Tbilisiin. Lentoaikataulu alustavasti HEL-IST 
klo 19.00-22.25 / IST-TBS klo 23.55-03.15.  

3.10.  
Saapuminen Tbilisin kansainväliselle lentokentälle aamuyön 
tunteina (arviolta klo 03.15). Paikallisoppaamme on vastassa; 
tilausajokuljetus hotellille ja sisäänkirjautuminen. Yöpyminen 
Tbilisissä.  
(Aamiainen hotellilla.) Aloitamme yhteisen ohjelmamme 
brunssilla puoliltapäivin. Tutustumisen Tbilisiin teemme kah-
tena päivänä. Tänään teemme runsaan kolmen tunnin pituisen 
Tbilisin kaupunkikierroksen, jolla saamme hyvän yleiskuvan 
tästä Georgian pääkaupungista. 

Georgian pääkaupunki Tbilisi (n. 1,1 milj. asukasta) sijaitsee itäi-
sessä Georgiassa. Tbilisi on ollut Georgian pääkaupunki 
400-luvulta lähtien. Kaupungin perustukset laativat 
Kartlin kuningas, Vakhtang Gorgasali. Alueella sijaitsi 
rikkipitoisia lähteitä ja Tbilisi oli tärkeä kaupunki silk-
kitien varrella. Idästä länteen matkanneet karavaanit 
pysähtyivät kaupungissa ja toivat mukanaan itämaisen 
kulttuurin. Tbilisin perustamisesta lähtien kaupunki on 
ollut sekoitus Euroopan länsimaista ja Aasian itämaisia 
kulttuureja.  
Rustaveli Avenue: ensimmäinen tie Tbilisissä; sen ra-
kentaminen alkoi 1800-luvun alussa. Muun muassa kau-
punginkanslia, parlamentti, ooppera, Shota Rustaveli -
teatteri ja Kashveti-kirkko sijaitsevat tällä kadulla. 
Täällä on barokkityylistä, maurilaista, klassista ja jopa 
stalinistista arkkitehtuuria, rakennettu 1800- ja 1900-
lukujen eri aikoihin. 

Vierailu valtionmuseossa Tbilisissä.  
Illallinen paikallisessa ravintolassa kansanmusiikkiesityksen luodessa tunnelmaa. 
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4.10.  
Aamiainen hotellilla. Tutustuminen Tbilisiin jatkuu. 

Nähtävyydet kaupunkikierroksella: Metekhi on ristikupo-
linen, perinteiseen georgialaiseen tyyliin, tiilestä ja ko-
ristekivistä rakennettu kirkko. Restauroinnissa käytettiin 
tiiliä. Julkisivu on pääosin sileä ja koristeelliset elemen-
tit keskittyvät itäisen apsiksen ikkunoiden ympärille. 
Pääsisäänkäynnin pohjoinen pylväshalli on rakennettu sa-
maan aikaan kuin muu kirkko, erilaisuudestaan huoli-
matta.  
Abanotubani on vanhan Tbilisin sydämessä sijaitseva rikkikylpylöiden alue, ja kylpylätarjontaa löytyy varmasti 
jokaiselle. 1600- ja 1700-luvuilla rakennetut kylpyaltaat ovat säilyneet hyvin ja toimivat yhä tänäkin päivänä.  Eri 
aikoina Tbilisin kuuluisilla kylvyillä on käynyt tunnettuja eurooppalaisia ja aasialaisia kirjailijoita, runoilijoita ja 
jopa kuninkaita. Tbilisin kylvyt edustavat islamilaisesta arkkitehtuuria. Käymme katsomassa tätä kylpylää, ja jos 
mielii kokeilla rikkikylpyä, on siihen mahdollisuus vapaapäivän aikana. Abanotubanin käynnin jälkeen menemme 
synagogaan, joka sijaitsee Tbilisin kaupungin vanhassa osassa.  
Narikala (nousu köysiradalla) on kaupungin vanha linnoitus, Kalan päälinnoitus, oikealta nimeltään Narikala 1800-
luvun lopulta asti.  
Sioni Cathedral: Eräs Tbilisin vanhimmista kirkoista. Kirkon on perustanut Kuningas Vakhtang Gorgasali. Kirkko on 
useasti tuhoutunut ja rakennettu uudelleen. Lopullisen ulkonäkönsä se sai vuonna 1657, vaikka kirkkoa on restau-
roitu myöhemmin useaan otteeseen. Se on nimetty Virgin Maryn mukaan, ja on yhden Georgian suurimmista py-
häinjäännöksistä, Georgian kastajan, St. Ninon ristin kotikirkko. 

Kierros päättyy yhteiseen lounaaseen, jonka jälkeen loppupäivä omaa aikaa. 

5.10.    
Aamiainen hotellilla, uloskirjautuminen. 
Aamiaisen jälkeen matka Mtskhetaan, Georgian entiseen pääkaupunkiin, jonne kristinusko tuli jo 300-lu-
vulla. 

Kaupunki on UNESCOn maailmanperintökohde kahden upean kirkkonsa, Jvari monasteryn ja Svetitskhoveli cathe-
dralin ansiosta. Jvari Monastery on 500-luvun georgialainen ortodoksiluostari, joka seisoo vuoren huipulla 
Mtkvari- ja Aragvi-jokien välissä, Mtskhetan kaupungin yläpuolella. Alkuperäinen kirkko rakennettiin 300-luvulla 
ja nykyinen muoto valmistui 1029.  

Vierailu Chateau Mukhranissa (www: chateaumukhrani.com/ en/home). Kierros viinitilalla, viinitasting ja 
pientä purtavaa: georgialaista leipää, juustolajitelma, chur-ckhela -karamellejä ja lähdevettä. 
Tämän jälkeen käymme Uplistsikhessa, kiveen hakatussa kau-
pungissa, joka sijaitsi Silkkitien varrella.  

Täällä on erilaisia rakennelmia, jotka ovat peräisin varhaisesta 
rautakaudesta myöhään keskiaikaan ja siellä yhdistyy Anatolian 
ja Iranin kalliorakentajakulttuurien jäänteet; sen rinnalla ovat 
myös pakanalliset kristilliset arkkitehtuurit.  

Tämän jälkeen ajamme Borjomiin, joka on eräs Georgian lo-
makohteista. Borjomi on kuuluisa kivennäisvedestään.  
Päivämatkan kesto 7–8 h / 200–240 km.  
Yhtinen illallinen ja yöpyminen Borjomissa.  
6.10.   
Aamiainen hotellilla.  
Aamiaisen jälkeen lähdemme Akhaltsikheen, jossa tutustumme Rabathin linnoitukseen (taksit sis.). Linnoi-
tuksen nimi tulee arabian kielestä ja tarkoittaa voimakkaasti suojeltua paikkaa. Se sijaitsee läntisellä esi-
kaupunkialueella ja sen voi nähdä kaikkialta Akhaltsikhen kaupungista. Tämä 1300-luvulla rakennettu soti-
lasrakennus on todistanut paljon vuosisatojen ajan. Vuonna 2012 oli suuri jälleenrakennus, jonka jälkeen 
Rabath-linnoitus Akhaltsikhessa muuttui pieneksi kaupungiksi kaupungin sisällä. Lounas päivän aikana.	 
Päiväretken kesto 8-9 h / 218 km	
Palaamme illaksi Borjomiin, jossa yhteinen illallinen ja yöpyminen. 
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7.10.   
Uloskirjautuminen; aamiaisen jälkeen käymme 
Borjomin Mineraalivesipuistossa ja juomme tätä 
kuuluisaa vettä. Sen jälkeen alkaa paluumatka 
kohti Tbilisiä. Noin puolimatkassa sijaitsee Gori, 
Stalinin kotikaupunki, jossa pysähdymme.  

Kukaan tuskin huomaisi tätä 20 000 asukkaan köyhää pikkukaupunkia, ellei siellä olisi syntynyt v. 1878 (kirkonkir-
jojen mukaan) tai 1879 Gruusian eli Georgian tunnetuin henkilö, Josif Stalin. Kotitalo on pikkumökki mahtavan 
Stalin-museon takana. Museo on komea marmorirakennus, ja kuulemma gorilaiset edelleen rakastavat omaa poi-
kaansa. Pihalla on Stalinin oma venäjänvihreä junavaunu, eli lahja Gruusiaan neuvostohallitukselta vielä 1980-
luvulla. Stalin ei koskaan uskaltanut lentokoneeseen. 1950-luvulta Gorin kaupungintalon edustalla on seissyt Sta-
linin patsas. Se oli yksi harvoista säilyneistä Stalin-patsaista Nikita Hruštšovin destalinisaation jälkeen. Monu-
mentti aiheutti kiistoja 1990-luvun alussa juuri itsenäistyneessä Georgiassa, mutta kommunismin jälkeinen hal-
linto myöntyi Gorin asukkaiden vaatimuksiin ja jätti patsaan pitkäksi aikaa paikalleen. Kesäkuussa 2010 patsas 
kuitenkin siirrettiin Stalin-museoon.  

Lounastauko Gorissa. 
Päivämatkan kesto 8-9 h/165 km 
Paluu Tbilisiin, majoittuminen ja illallinen.  
 
8.10.   
Aamiaisen jälkeen ajetaan Sighnaghiin, joka on n. 5 
km pitkän muurin ympäröimä, kotoisa kaupunki. Nau-
timme myös näkymistä Alazanin laaksoon. Matkalla 
käymme Bodben nunnaluostarissa, joka on eräs tär-
keimmistä pyhiinvaelluskohteista Georgiassa. 
Lounaan nautimme Okron viinitilalla maistiaisineen. 
Päiväretken kesto 10–11 tuntia/ 296 km. 
Paluu takaisin Tbilisiin. Läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa. 

9.10. 
Aamuyön tunteina uloskirjautuminen hotellista ja bus-
sikuljetus lentokentälle. Aikainen aamulento Tbilisis-
tä Istanbulin kautta Helsinkiin; alustava aikataulu TBS-
IST klo 05.40-06.40 / IST-HEL klo 14.40-18.05. Tilaus-
ajokuljetus Turkuun. 
 
Majoittumisesimerkkejä  
Tbilisi 5 yötä, Hotel Citadines City Centre Tbilisi tai 
vastaava, https://www.citadines.com/en/georgia 
/tbilisi/  
Apart´hotel Citadines sijaitsee Tbilisin keskustassa, 
kolmen minuutin kävelymatkan päässä Vapauden auki-
olta. Huoneistoissa on sohvaryhmä,erilliset tai parivuoteet, kitchenette mikaroaaltouuneineen, astianpe-
sukoneineen ja jääkaappeineen, satelliitti-TV, ilmainen wifi, kylpyhuone.  

Borjomi 2 yötä, Hotel Borjomi Palace tai vastaava, www.borjomipalace.ge/en  
Borjomi Palace sijaitsee Borjomin keskustassa, 800 m päässä Mineral Water Parkista. Borjomin rautatie-
asema on 10 minuutin kävelymatkan päässä ja Tbilisin lentoasemalle on 170 km. Huoneissa on taulutelevi-
sio, vedenkeitin ja minibaari. Moderneissa kylpyhuoneissa on suihku tai kylpyamme ja ilmaisia kylpytuot-
teita. Kylpylässä annetaan erilaisia kosmeettisia hoitoja ja hierontapalveluita. 
Palveluita: terassi, sisä- ja ulkouima-allas, allasbaari, hieronnat, kuntokeskus, sauna, paljon eri aktiviteet-
tivaihtoehtoja (pöytätennis, biljardi, pelihuone), ravintola, baari, ilmainen Wifi, 24h-vastaanotto, hissi. 
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FAKTA- JA HINTATIEDOT: 
Matkakohde:  Georgia (8 pvää/7 yötä) 

Matkan ajankohta: 2.–9.10.2020  

Matkan hinta:  à 1.435 € / hlö (edell. väh. 30 matkustajaa) 

Hintaan sisältyvät: – tilausajokuljetukset Turusta H:ki-Vantaan lentoasemalle m/p 
 – välipala Helsinki-Vantaalla lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen jälkeen 

– välilaskulliset Turkish Airlinesin lennot Helsinki–Istanbul–Tbilisi/Tbilisi–Istan-
bul–Helsinki turistiluokassa aterioineen ja lentoveroineen 

 – kuljetukset Georgiassa paikallisella, hyvätasoisella turistibussilla ja kuljet-
tajan kulut 

 – paikallisoppaan palvelut Georgiassa 
– suomalaisen erityisoppaan palvelut koko matkan alk./päättyen Helsinki  
– 5 + 2 yöpymistä tasokkaissa väh. 3* hotelleissa aamiaisineen 
– ateriat ohjelman mukaan 
– ohjelmassa mainitut retket käyntikohteineen 
– kaikki paikalliset verot ja palvelumaksut 

Hintaan ei sisälly: – ruokajuomat, muut kuin ohjelmassa mainitut ateriat 
  – muut kuin edellämainitut palvelut, kuljetukset tai sisäänpääsyt 
 – matkavakuutus. Jokaisella on hyvä olla matkatavara- ja matkustajavakuutus 

kattavine peruutusturvineen. 

Lisämaksusta:  – yhden hengen huone. Huom! Ilman huonetoveria matkustavan on pääsään-
töisesti varattava yhden hengen huone. Hinta annetaan pyydettäessä. 
 

Hinta à 1.435 € edellyttää väh. 30 osallistujaa. Mikäli osallistujamäärä jää alle sen, hinta ilmoitetaan vah-
vistetun osallistujamäärän mukaan. Ennakkomaksu: 300 €/hlö, loppulasku lähetetään osallistujamäärän 
vahvistuttua. 
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien ym. palveluiden muu-
toksista veloitamme 100 € / muutos ja lisäksi palveluntarjoajien perimät kulut. 
Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkistukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.   

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylläpi-
tämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmis-
matkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilen-
tojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovel-
lamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä. 

Vastaan henkilökohtaisesti matkanne sujuvuudesta sekä vastaan tietenkin mielelläni lisäkysymyksiinne. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Kon-Tiki Tours Oy 
 
 
 
Anne Kajander 
puh. 045 1242003 
 
 
 


