
    
 

 

 

GEORGIE + 
KAUKASUS + 

ARMENIE 
12 daagse cultuurreis 

 

V.V.O.G. – PLUS ! 

Vertrek:  maandag 10 September 2018  
 

 



Pluspunten: 
 Op zoek naar de diepste wortels van het christendom, de oudste Christelijke naties ter 

wereld. 

 In de schaduw van de Araratberg ligt Yerevan, één der oudste steden ter wereld 

 Bezoek aan unieke UNESCO - monumenten: Gueghard, Haghpat,  Sanahin, Echmiadzin 

 Bezoek aan de noordoostelijk gelegen kloosters 

 Georgië met Unescosites in Mtskheta 

 Adembenemende natuurlandschappen van Noord-Georgië 

 Zeer veilige bestemming 

 Zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding 

 Logies in de beste hotels 
 

 

Als het ware verscholen in de Kaukasus,  liggen Georgië en Armenië,  twee 

prachtlanden die bij velen in de vergetelheid zijn geraakt.  U zal er nog een 

ongerepte natuur, indrukwekkende  bergen, idyllische dorpen en oude, meestal  

schitterend gelegen christelijke kerken en kloosters kunnen bewonderen. 

De rondreis Georgië en Armenië brengt U naar  het Kaukasus-gebergte, doorheen 

de wijngebieden.  

In de eerste eeuw voor Christus was het Armeense rijk één van de machtigste 

rijken in Azië. Het omvatte gebieden die nu bij Georgië, Azerbeidzjan, Turkije, 

Syrië, Libanon, Irak en Iran horen.  

Vanaf de vierde eeuw werd Armenië eeuwenlang bezet door verschillende 

volkeren, zoals de Byzantijnen, Arabieren, Turken, Mongolen en Perzen. 

In het jaar 301 nam Armenië, als eerste land ter wereld, het christendom aan als 

staatsreligie. Er zijn door het hele land dan ook nog vele- vaak zeer oude- kerken 

en kloosters te vinden die het bezoeken waard zijn.  In het jaar 2001 werd Armenië 

lid van de raad van Europa.  

De meest dramatische  periode van Armenië speelt zich af vanaf 1895. Sultan 

Abdul Hamid heeft er 300.000 Armeniërs laten ombrengen. Op 24 april 1915 

werden nog eens 600 mensen van de intelligentie, de elite van Constantinopel,  

vermoord. In totaal werd anderhalf miljoen Armeniërs omgebracht, de eerste 

grote volkerenmoord van de 20ste eeuw. 

In 1920 werd Armenië ingelijfd bij de Sovjet-Unie en sinds 1991 is het een 

onafhankelijke republiek. Een zeer fier, intelligent volk: niettegenstaande dit 

dominerend verleden, en de omringende Moslimlanden,  heeft het zijn tradities en 

nationale fierheid behouden, en zijn ze dankzij hun oosters christendom, steeds 

aan het Westen gehecht geweest. In het oude centrum van Tbilisi ontdekken we 

de houten huisjes langs de rivier, alsook de Sioni-kathedraal, zetel van de 

Georgische Orthodoxe Kerk. We vergeten ook niet de zeer gevarieerde 

Georgische en Armeense  keuken te ontdekken, met hun bekende wijnen. 

 

Op onze reis bezoekt U de grootste UNESCO-monumenten van Georgië en 

Armenië. 



Dag 1 :                                                         BRUSSEL - TBILISSI 

Vertrek Brussel om 07.45u per lijnvlucht via Istanbul  naar Tbilissi. aankomst om 

16.30u. Onthaal, avondmaal  en  overnachting in Hotel Biltmore*****. 

Dag 2 :                           TBILISSI  

09.00u: Vandaag gaan we de hoofdstad ontdekken. Tbilissi is de hoofdstad van 

Georgië en mooi gelegen aan de rivier de Koera. De oude stad van Tbilisi telt 

verschillende bezienswaardigheden op wandelafstand van elkaar.  Zo bezoeken 

we  de 13e eeuwse Metekhi kerk, de kathedraal van Sioni (6e eeuw), via de joodse 

synagoge en de Anchiskhati kerk.   

 

 
 

Heel interessant, en niet te missen is het Nationaal Museum. Een prachtcollectie 

van het Georgisch Goud, dat in verband zou staan met het “Gulden Vlies”. 

 

 
 

Vanaf Metekhi wandelen we naar de oude zwavelbaden, gelegen bij een oude 

karavanserai en een moskee. Hiervandaan wandelt u verder naar het Narikala fort 

uit de 4e eeuw. In één wandeling ziet u dus christelijke, joodse een islamitische 

invloeden. We genieten na de middag van de fantastische uitzichten en op het 

einde van de dag  flaneren  we over de imposante Rustaveli boulevard, de 

belangrijkste straat van de stad. In het oude centrum zijn tal van restaurantjes en 

andere uitgaansgelegenheden. Avondmaal en overnachting in Tbilissi. 

 



Dag 3 :  148 km                            TBILISSI – MTSKHETA  - KAZBEGI 

09.00u: Deze morgen rit van 20 km  naar Mtskheta (Unesco), de oude hoofdstad, 

gelegen op een strategische plaats, waar 2 rivieren samenvloeien en die hierdoor 

een belangrijk handelsknooppunt is geweest. 

10.30u: We bezoeken we iets verder  het 6e eeuwse klooster Jvari, tevens Unesco 

Erfgoed, en één der beste voorbeelden van vroeg-middeleeuwse architectuur.  Het 

is gelegen op een heuvel met mooi panorama. 

We bezoeken er tevens  de Svetitshoveli-kathedraal (4e eeuw), de belangrijkste 

kathedraal van  het oude Georgië.  

14.00u: Na de lunch rijden we  naar Ananuri,  met zijn feodaal kasteel (13e eeuw),  

gelegen aan een stuwmeer. Verder via een  spectaculaire tocht naar de 

noordelijke regio (Military Highway) naar Kazbegi, via Gudauri (130 km) 

20.00u: Avondmaal en logies hotel Rooms in Kazbegi. 

 

 

Dag 4 :   248 km                                KAZBEGI  - CHARDAKHI – G ORI -  TBLISSI 

Vertrek uit Kazbegi, via de “Military Highway”. Per 4X4 bezoek aan de 

Drievuldigheidskerk Gergeti, 2.170m. Tegen de middag halte in CHARDAKHI, 

(130 km) waar we deelnemen aan een wijndegustatie (Iago); het wijndomein is 

Unesco erfgoed en de wijnen behoren tot de top. Iets verderop korte halte in Gori 

(50 km), (geboortehuis van Stalin). Terugkeer naar Tblissi (60 km) ca 18.00u.  

Avondmaal en logies in Tblissi. 

 

 



Dag 5: 158km TBLISSI-SADAKHLO-GRENS-HAGHPAT-SANAHIN- DZORAGET 

08.30u:  Na het ontbijt, check out en vertrek naar de grenspost in Sadakhlo.(90 km) 

09.30u:  Pascontrole en overstap op andere autocar en gids. Indien tijd beschikbaar halte 

aan de kerk in AKHTALA, met unieke fresco’s! 

10.45u: Vertrek naar Alaverdi, indrukwekkende stad in de canyon Debed gelegen.  

 

 
 

11.30u: Verder naar Haghpat, (48 km) voor bezoek aan het klooster (Unesco)(14 km) 

Het Haghpat kloostercomplex, één der hoogtepunten  van de reis en tevens Unesco-

monument. Het kloostercomplex omvat verschillende gebouwen, zoals  de kleine 

kerkjes van St. Gregorius, Sourb Nchan, de kapel van de Heilige Maagd,  

begraafplaatsen, Academiegebouw, bibliotheek, refectorium.  

 
13.30u: Lunch in Haghpat, met uniek panorama. 

16.00u: Bezoek aan het klooster van Sanahin (Unesco), dat behoorde tot de heren van 

Kiurikian tot aan de 12e eeuw. hun afstammelingen, de “ Arghoutians”, een selecte groep 

afstammelingen van Armeense edellieden, en zullen het erfgoed beheren tot aan het 

begin van de 20e eeuw. Ze behoren dan ook beiden tot de meest indrukwekkende 

kloosters van het land. 

18.00u: Installatie in hotel Tufenkian Avan Dzoraget (25km). Avondmaal en 

logies.(hotel met zwembad) 

 

 



Dag 6 : 190 km                   DZORAGET – ASHTARAK – AMBERD -YEREVAN 

09.00u: Vertrek richting Ashtarak. Route doorheen mooie canyon van Debed. In dit  

gedeelte van Armenië domineert de ARAGATS, de hoogste berg van Armenië (4.090m) 

13.30u: Lunch in Ashtarak.(120km) 

16.00u: Bezoek aan de site van AMBERD, gelegen op 2.300m hoogte. 

 

 
 

17.00u: Vertrek naar de hoofdstad Yerevan. (50 km) 

18.30u: Aankomst  in het Grand Hotel Yerevan*****. 

Dag 7 :   40 km             YEREVAN- ZVARTNOTS – ECHMIADZIN - YEREVAN 

09.00u: Vertrek naar Zvartnots, (19 km) waar we de ruïnes van de kathedraal bezoeken 

(VIIe eeuw).  

 
 

Armenië is het eerste land ter wereld dat het Christendom als Staatsgodsdienst officieel 

heeft aanvaard, anno  301.  

 



 
 

10.15u: Echmiadzin,(4km) heilige zetel van de Armeense kerk. Bezoek aan de Hripsime 

kerk, één der meest authentieke bouwsels, alsook aan de kathedraal van Echmiadzin. De 

kathedraal St Gregorius werd gebouwd in 303 Binnen kunnen wij  schilderijen 

bewonderen van de befaamde schilder Naghash Hovnathan, uit 1720. 

11.00u Armeense kerkdienst, één der oudste rituelen ter wereld. 

 

  
 

11.30u: Terugkeer nar Yerevan, (15km) met bezoek aan het genocide monument. 

13.30u: Lunch  in Yerevan. 

15.30u-17.30u Bezoek aan het Kunsthistorisch Museum, samen met een stadstoer. 

Mogelijks bijwonen van een dans- en zangspektakel (groep Tatoul) 

20.00u: Diner in Yerevan. 

 



Dag 8 :240 km  YEREVAN- KHOR VIRAP- ARENI – NORAVANK - YEREVAN 

09.00u: Na het ontbijt vertrek en rijden  zuidoostwaarts doorheen de Araratvlakte naar 

het klooster Khor Virap, (40 km) een oud pelgrimsoord dat omringd wordt door 

versterkte muren. De ligging temidden van  natuurpracht is spectaculair; wellicht de 

meest gefotografeerde plaats in Armenië !   Het klooster werd op één van de  heuvels 

van de oude hoofdstad Artachat gebouwd waar Gregorius de Verlichter de eerste 

Armeense heilige en stichter van de apostolische kerk gedurende dertien jaar tussen 287 

en 300 na Chr. gevangen gehouden werd, alvorens bevrijd te worden en de koning van 

Armenië tot het christendom te bekeren. 

Vanuit Khor-Virap hebben wij een prachtig uitzicht op de Ararat-berg, een heilige berg 

voor de Armeniërs die nu in Turkije ligt. 

 

 
 

11.30u: Onderweg, wijnproeverij in ARENI. (80 km)In Vayats Dzor 13.300u: Lunch 

nabij Noravank.(15 km) 

15.00u: Bezoek aan het klooster van NORAVANK , één der hoogtepunten van de 

reis. Het wordt beschermd door een omwalling en twee kerken met twee verdiepingen, 

typisch voor de 13de-eeuwse Armeense bouwkunst: de voornaamste kerk, gewijd aan 

Johannes de Doper, werd in de 13de eeuw gebouwd; de Heilige Gregoriuskerk is 

bereikbaar via een eigenaardige trap.  

  

 
 

16.00u: Terugkeer naar Yerevan.(110km) 

18.00u: aankomst in het  hotel, en omstreeks 20.00u Avondmaal en logies in Yerevan. 



Dag 9: 85km YEREVAN- MATENARADAN-GARNI-GUEGHARD - YEREVAN 

09.00u:Bezoek aan Matenaradan, het archief van de oude manuscripten. Het 

Matenadaran museum, dat een heel rijke collectie biedt van 12.000 oude  Armeense 

manuscripten over thema’s zoals geografie, geneeskunde, wetteksten, wiskunde, 

filosofie. Eén der hoogtepunten van de reis! 

10.30-11.30u: Korte wandeling in de wijk “ Cascade”, met uniek zicht op de stad. 

11.30u: Vertrek naar GARNI.(28 km) 

12.15u: Bezoek aan de citadel Garni, een hellenistisch bouwwerk, enig in Armenië. 

Bezoek aan de GARNI TEMPEL, de zonnetempel in de Romeinse site (1e eeuw n.Chr.) 

gelegen  boven de Azatvallei in een indrukwekkend landschap,  en werd gebouwd door 

de Armeense koning Tiridate na zijn kroning in Rome door keizer Nero. Dichtbij de 

tempel zien wij de ruïnes van een 7de-eeuwse kerk, een koninklijk paleis uit de 12de 

eeuw en vooral van de koninklijke baden uit de 3de eeuw met vloertegels en veelkleurige 

mozaïeken.   

 

 
Deze heidense tempel is gewijd aan de zonnegod Mithra. 

13.00u: Agrarisch middagmaal. 

15.00u: Bezoek aan GUEGHARD, (10 km) het troglodyten klooster (Unesco). De naam 

verwijst naar de oorsprong van de Armeense apostolische kerk. 

  

 



Het kloostercomplex bestaat uit constructies die in de berg zijn gebouwd en allemaal 

met elkaar verbonden zijn (troglodyten). Langs een scheidingswand bereiken wij twee 

rotskerken en een mausoleum. Rond de kerk en op de rotsen vinden wij tal van bijzonder 

interessante “Khachkars”(votiefstenen en -zuilen of grafstenen). In de middeleeuwen 

was Gueghard één van de beroemdste spirituele  centra. Gueghard betekent “speer”; hier 

wordt dan ook de speer waarmee  Christus zou gedood zijn, vereerd als relikwie. 

15.30u: Bijwonen van een concert in het klooster. 

16.30u: Terugrit naar Yerevan (40 km). Korte stadsrondrit, en om  te eindigen bezoek 

aan het Overwinningspark met het standbeeld van “Moeder Armenië”, alsook aan de 

enige “Blauwe Moskee” 

18.00u. Aankomst in het  hotel in Yerevan.  20.00u: Avondmaal en logies. 

Dag 10:  135 km            YEREVAN- SEVANMEER – HAGHARTSIN - DILIJAN 

09.30u. Na het ontbijt vertrek naar het Sevanmeer.(80 km) 

10.30u:  aankomst aan het Sevanmeer.  Het meer is het grootste meer in Armenië, en 

ook één der hoogstgelegen zoetwatermeren ter wereld ( 1.950m hoogte), ook genaamd 

de “ Blauwe Parel”. Bezoek aan het het klooster Sevanavank, met zijn 2 kerken gewijd 

aan de Heilige Apostelen (Arakelotz) en aan de Maagd Maria (Astvatsatsin), gelegen 

vlak aan het meer; zij zijn  de  overblijfselen van het klooster van Sevan dat in 874 werd 

gesticht.  

 
 

12.00u: Boottochtje op het Sevanmeer. En aansluitend lunch in de omgeving. 

14.00u: Vertrek naar Dilijan.(40 km) In de omgeving vindt U het kloosterkomplex van 

Haghartsin, te midden de bossen gelegen.( 15 km) 

 
 

 Avondmaal en logies in  hotel Dilijan Paradise  te Dilijan. 

17.00u Vertrek  en installatie in Best Western hotel ****in Dilijan. 



Dag 11:  185 km                                                DILIJAN -  SADAKHLO -  TBILISSI                    

09.00u:  Na het ontbijt bezoek aan Dilijan (thermaal oord) en wat vrije tijd. 

10.00u:  Transfer naar de Georgische grens.(kan 1.30u duren: 118 km) 

13.00u    Lunch in Tblissi.(75 km) 

15.00u: Installatie in ons hotel. In de namiddag  vrije gelegenheid voor stadswandeling 

of shopping. Avondmaal en logies in Tblissi, hotel Biltmore. 

Dag 12 :   25 km                                                  TBILISSI - BRUSSEL  

07.30u Ontbijt en Checkout. 

08.30u: transfer naar de luchthaven (25km)voor vlucht  om 10.55u naar Brussel, via 

Istanbul, aankomst 12.20u. Vertrek Istanbul 15.50u; aankomst Brussel 18.25uur.(uren 

nog onder voorbehoud) 

 

PRIJS GROEPSREIS   min. 20 personen: 2.450 € p pers. - Single supplement 595€ 

 
INBEGREPEN: 

  Heen en terugvluchten Brussel Tbilissi/ Brussel, via Istanbul.   

  Luchthaventaksen  

  Overnachtingen op basis van vol pension in superieure **** en ***** luxehotels 

(Biltmore hotel Tblissi***** ,  hotel Rooms in Kazbegi*****, Dzoraget Tufenkian 

hotel*****, Dilijan Best Western**** en Grand Hotel ***** in Yerevan). 

 Dranken (Bruis en plat, bier of wijn)  bij alle maaltijden. 

 koffie /thee bij alle maaltijden 

 Franstalige lokale  gids 

 Exclusief spiritueel muzikaal optreden. 

 Boottocht op Sevanmeer. 

 Alle excursies, entrees voor alle sites en vervoer per A/C autocar,  

 1 Fles water per persoon per dag tijdens de uitstappen. 

 Fooien voor gidsen en chauffeurs. 

 

NIET INBEGREPEN: 

 

 Annulatieverzekering of bijstandsverzekering 

o Annulatieverzekering: 4 % van de reissom 

o Bijstandsverzekering met medische kosten tot 25 000 €: 33 €/pers 

 Persoonlijke uitgaven. 

 De luchtvaartmaatschappijen kunnen altijd hun prijzen en uren  herzien, in 

functie van de boekingsklasse en van de schommelende luchthaventaksen of 

brandstoftoeslagen. Onze tarieven zijn gebaseerd op prijzen (Us Dollars) bekend 

op 18/11/2017. 
 

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN REIS  2017: 

 Vanaf booking  t.e.m. 6 maanden: 30% van de reissom  

 Vanaf 6 maanden t.e.m. 3 maanden: 75% van de reissom  

 minder dan 3 maanden: 100% van de reissom. 

 



GOED OM WETEN: 

 

 Geld: de Armeense DRAM: 1 € =  ca. 513 DRM –  De Georgische Lari 1€ = 2.7 Lari 

 Tijdsverschil: 3 u later dan in België 

 Paspoort: paspoort nog 6 maand nà retour geldig. 

 Klimaat: najaar : aangenaam warm gemiddeld 25°C. 

 

 
ASTERIA EXPEDITIONS & SPECIAL PRODUCTS 

A Division of RVR Travel (Lic 1095) 
Korte Zilverstraat 6   B-8000 BRUGGE – Belgium TEL  003250  33 25 10 

mail:  paul@asteriaexpeditions.be 
 

 
 

 

HOTEL IN TBLISSI :  Biltmore Hotel 
 

 
 

 

mailto:paul@asteriaexpeditions.be


HOTEL « ROOMS » IN KAZBEGI 

 

 

 

 

 



 
 

HOTEL IN DZORAGET/ Tufenkian Hotel 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



DILIJAN : Hotel Best Western**** 
 

 

 

 
 

 



 

YEREVAN GRAND HOTEL ***** 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


