
LIITE1  Kaukasian kiertomatka 26.9.-5.10.2013
Tiesitkö, että Georgia ja Armenia olivat ensimmäiset maat maailmassa, jotka julistautuivat
kristityiksi valtioiksi jo ennen kuin kristinusko oli saanut edes virallisen aseman maailmassa?
Tiesitkö, että niillä on omat kirjaimistot? Tiesitkö Armenian kansanmurhasta ja, että Georgiassa
valmistettiin viiniä jo 8000 vuotta sitten ?

MATKAOHJELMA
Ohjelma saattaa hieman muuttua paikallisista olosuhteista johtuen.

26.9. Iltalento klo 20.10 Helsingistä  Warsovaan ja klo 22.30 Warsovasta  Jerevaniin
27.9.Saavutaan Jerevaniin klo 03.55,  kuljetus hotelliin ja majoittuminen, hieman lepoa... Hotellissa
mahdollisuus syödä kunnon aamiainen.
Iltapäivällä Jerevanin kaupunkikierros: Äiti Armenian patsas ja näkymäy yli kaupungin, Tasavallan
aukio, historiallinen museo, Kansanmurhan muistomerkki ja brandytehdas ynnä brandyn
maistajaiset. Päivällinen.

28.9. Aamiaisen jälkeen ajo Echmiazin katedraalille,  (300-luvulta) joka on Armenian apostolisen
kirkon hengellinen keskus, jonka vieressä Katolikus (vastaa katolisen kirkon Paavia) asuu.
Jatketaan matkaa Garnin pakanatemppeliin, joka oli omistettu aurinkojumalalle. Käydään myös
Geghardin luostarissa (UNESCO). Jotkut kirkoista on kallioon hakattuja mestariteoksia .
Luostarissa säilytettiin aikanaan sitä roomalaissotilaan miekkaa, joka lävisti ristiinnaulitun
Jeesuksen sydämen. Sittemmin miekka siirrettiin Echmiazinin katedraalin museoon. Paluu
Jerevaniin ja päivällinen..

29.9.Matkataan Araratin alueelle,. Khor Virap –luostarissa, jossa kuningas ”Pyhä Yrjö Valaisija” oli
siitä syystä vankina 13 vuotta kristinuskon julistamisesta. Khor Virap on Armenian tunnetuin
pyhiinvaelluskohde. Majesteettista Araratia voidaan täältä ihailla ja kuvata (säävaraus). Paluu
Jerevaniin ja päivällinen. Yöjunalla n. Klo 22 Jerevanista Tbilisin suuntaan, rajan ylitys junalla
yöllä ja tietenkin rajamuodollisuudet ja passien tarkastukset.

30.9. Saapuminen Tbilisiin. Paikallisbussi sekä opas vastassa juna-asemalla ja heti Tbilisin
kaupunkikierros: vanha kaupunki, Metekhi –kirkko, synagoga, Sioni –katedraali, Anchiskhati –
kirkko ym. Ajetaan ylös kukkulalle, jossa äiti Georgian patsas. – kävellään alas Narikala –
linnoitukselle ja edelleen rikkivesikylpylöihin. Kansallismuseon kultaiset aarteet ja Rustaveli -
avenue. Lounas ja majoittuminen hotelliin lounaan jälkeen. Iltapäivä vapaata Tbilisin keskustassa

1.10. Aamiaisen jälkeen lähdetään Kakhetin viinialueelle. Käydään Signagin linnoitetussa
kaupungissa (1700-luvulta), joka on säilynyt alkuperäisenä ja, josta huikeat näkymät ympäröivään
Kaukasus –vuoristoon. Käydään mattokutomossa ja seurataan georgialaisen leivän valmistusta.
Jatketaan matkaa  Telaviin, vieraillaan Tsinandalin viinikellarissa ja – museossa, jossa  maistellaan
viinejä suoraan maanalaisista tynnyreistä Lounas matkan varrella. Vierailu 1500-luvun Gremin
luostarissa ja ajetaan pieneen kaupunkiin Sighnaghi, tehdään pieni tutustumisretki kaupunkiin ja
paluumatkalla Tbilisiin vieraillaan vielä St. Nino luostarissa. Yöpyminen Tbilisissa samassa
hotellissa.

2.10. Aamiaisen jälkeen ajetaan Goriin.Gori oli Stalinin syntymäkaupunki, jossa häneen vaatimaton
lapsuudenkoti ja Stalin-museo ynnä hänen käyttämänsä junanvaunu. Seuraavaksi käydään

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


muinaisen silkkitien Uplistsikhem luolakaupungissa 1000-luvulta eKr. Kaupungista löytyy
asumuksia, viinikellareita, leipomoita, kolmilaivainen, kalliokirkko ja antiikin teatteri. Matkalla
syödään lounas ja  edelleen ajetaan maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Kutaisiin, jossa
tutustuminen kaupunkiin. Majoitus ja illallinen Kutaisi´n kaupungissa.

3.10.Aamiaisen jälkeen tutustutaan Gelati –luostarikompleksiin (1100 –luvulta), joka on UNESCOn
suojeluksessa.  Matka jatkuu Mustan meren rannalle, Batumi-kaupunkiin. Vieraillaan kaupungin
kasvitieteellisessä puutarhassa ja tehdään kaupunkikierros, lounas matkan aikana ja majoittuminen
Batumissa hotelliin. Illalla vapaata aikaa kävellä ja nauttia Batumin bulevardeja pitkin tms.

4.10.Aamiaisen jälkeen jatketaan Batumin kaupunkikierrosta- Gonio linnoitus ja Petran        kirkko.
Kierroksen jälkeen ajetaan Mtskhetaan, joka oli muinoin Georgian pääkaupunki ja uskonnollinen
keskus. Kaupunki on 3000 vuotta vanha ja siellä historiallisia kohteita: Jvari kirkko ja luostari (500
–luvulta) ja Svetitskhoveli –katedraali (1000 –luvulta), molemmat UNESCOn suojeluksessa.
Ajetaan takaisin Tbilisiin, majoitus hotelliin, hieman vapaata....
Juhlaillallinen tyypillisessä georgialaisessa ravintolassa, jossa esiintyy folk-yhtye.

5.10. Aikainen lähtö lentokentälle, josta klo 4.45 lähtee LOT-in kone Warsovaan,
saapuminen klo 6.20. Jatkolento Helsinkiin klo 16.30 ja saapuminen Helsinkiin 19.25

Matkan hinta: 1690,-   H1-lisämaksu 290,-
Hintaan sisältyy lennot, kaikki kuljetukset ja opastus ohejlman mukaan, 9 yön majoitus 2-hengen
huoneissa, puolihoito, sisäänpääsymaksut.
Hintaan ei sisälly matkavakuutusta, alkoholijuomat, mahd.valokuvausmaksut, muut henk.kohtaiset
kulut.

Hinta on laskettu 40 matkustajan mukaan.
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LIITE 2  Jerevanin matka 26.-30.9.2013
Tiesitkö, että Armenia oli ensimmäisiä maita maailmassa, joka julistautui kristityiksi valtioiksi jo
ennen kuin kristinusko oli saanut edes virallisen aseman maailmassa? Tiesitkö, että Armenialla on
omat kirjaimistot? Kaukasuksella sijaitseva Armenia ei tule ehkä ihan ensimmäisenä mieleen
lomamatkaa suunnittelevalle. Ennakkoluulottomalle matkailijalle tämä upea vuoristomaa ja sen
uskomattoman ystävälliset asukkaat tarjoavat unohtumattoman elämyksen nähdä ja kokea jotain
aivan muuta kuin turistien kansoittamia uimarantoja.

MATKAOHJELMA
Ohjelma saattaa hieman muuttua paikallisista olosuhteista johtuen.

26.9. Iltalento klo 20.10 Helsingistä  Warsovaan ja klo 22.30 Warsovasta  Jerevaniin
27.9.Saavutaan Jerevaniin klo 03.55,  kuljetus hotelliin ja majoittuminen, hieman lepoa... Hotellissa
mahdollisuus syödä kunnon aamiainen.
Iltapäivällä Jerevanin kaupunkikierros: Äiti Armenian patsas ja näkymäy yli kaupungin, Tasavallan
aukio, historiallinen museo, Kansanmurhan muistomerkki ja brandytehdas ynnä brandyn
maistajaiset. Päivällinen.

28.9. Aamiaisen jälkeen ajo Echmiazin katedraalille,  (300-luvulta) joka on Armenian apostolisen
kirkon hengellinen keskus, jonka vieressä Katolikus (vastaa katolisen kirkon Paavia) asuu.
Jatketaan matkaa Garnin pakanatemppeliin, joka oli omistettu aurinkojumalalle. Käydään myös
Geghardin luostarissa (UNESCO). Jotkut kirkoista on kallioon hakattuja mestariteoksia .
Luostarissa säilytettiin aikanaan sitä roomalaissotilaan miekkaa, joka lävisti ristiinnaulitun
Jeesuksen sydämen. Sittemmin miekka siirrettiin Echmiazinin katedraalin museoon. Paluu
Jerevaniin ja päivällinen..

29.9.Matkataan Araratin alueelle, Khor Virap –luostarissa, jossa kuningas ”Pyhä Yrjö Valaisija” oli
siitä syystä vankina 13 vuotta kristinuskon julistamisesta. Khor Virap on Armenian tunnetuin
pyhiinvaelluskohde. Majesteettista Araratia voidaan täältä ihailla ja kuvata (säävaraus). Paluu
Jerevaniin ja päivällinen. Majoitus samassa hotellissa

30.9.  Aikainen lähtö lentokentälle, josta klo 4.45 lähtee LOT-in kone Warsovaan,
saapuminen klo 6.20. Jatkolento Helsinkiin klo 7.30 ja saapuminen Helsinkiin 10.35

Matkan hinta: 990,-   H1-lisämaksu  130,-
Hintaan sisältyy lennot, kaikki kuljetukset ja opastus ohejlman mukaan,  4 yön majoitus 2-hengen
huoneissa, puolihoito, sisäänpääsymaksut.
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LIITE 3  Georgian kiertomatka 26.9.-5.10.2013
Georgian luonto on erittäin vaihtelevaa. Pohjoisessa kohoavat massiiviset Kaukasusvuoret
Euroopan korkeimpine huippuineen, kaakossa vallitsevat arot ja lännessä subtrooppiset lehtimetsät.
Pinta-alaltaan 70 000 neliökilometrin laajuinen maa sijaitsee Mustanmeren rannikolla Turkin,
Armenian, Azerbaidzanin ja Venäjän välissä. Vuoristot ovat kuin muureina valtakunnan ympärillä.
Upean luonnon lisäksi Georgialla on pitkä historia. Ikivanhat kirkot, freskot, Georgian kieli ja
uniikit aakkoset, musiikki ja vuoristojen laaksoissa kehittyneet omalaatuiset kulttuurit tarjoavat
nähtävää ja koettavaa!

MATKAOHJELMA
Ohjelma saattaa hieman muuttua paikallisista olosuhteista johtuen.

29.9. Iltalento klo 18.55 Helsingistä  Tallinnaan ja klo 23.40 Tallinnasta  Jerevaniin30.9.Saavutaan
Jerevaniin klo 04.05,  kuljetus hotelliin ja majoittuminen, hieman lepoa... Hotellissa mahdollisuus
syödä kunnon aamiainen ja klo 11.00 Tbilisin kaupunkikierros: vanha kaupunki, Metekhi –kirkko,
synagoga, Sioni –katedraali, Anchiskhati –kirkko ym. Ajetaan ylös kukkulalle, jossa äiti Georgian
patsas. – kävellään alas Narikala –linnoitukselle ja edelleen rikkivesikylpylöihin. Kansallismuseon
kultaiset aarteet ja Rustaveli -avenue. Lounas ja majoittuminen hotelliin lounaan jälkeen. Iltapäivä
vapaata Tbilisin keskustassa
1.10. Aamiaisen jälkeen lähdetään Kakhetin viinialueelle. Käydään Signagin linnoitetussa
kaupungissa (1700-luvulta), joka on säilynyt alkuperäisenä ja, josta huikeat näkymät ympäröivään
Kaukasus –vuoristoon. Käydään mattokutomossa ja seurataan georgialaisen leivän valmistusta.
Jatketaan matkaa  Telaviin, vieraillaan Tsinandalin viinikellarissa ja – museossa, jossa  maistellaan
viinejä suoraan maanalaisista tynnyreistä Lounas matkan varrella. Vierailu 1500-luvun Gremin
luostarissa ja ajetaan pieneen kaupunkiin Sighnaghi, tehdään pieni tutustumisretki kaupunkiin ja
paluumatkalla Tbilisiin vieraillaan vielä St. Nino luostarissa. Yöpyminen Tbilisissa samassa
hotellissa.
2.10. Aamiaisen jälkeen ajetaan Goriin.Gori oli Stalinin syntymäkaupunki, jossa häneen vaatimaton
lapsuudenkoti ja Stalin-museo ynnä hänen käyttämänsä junanvaunu. Seuraavaksi käydään
muinaisen silkkitien Uplistsikhem luolakaupungissa 1000-luvulta eKr. Kaupungista löytyy
asumuksia, viinikellareita, leipomoita, kolmilaivainen, kalliokirkko ja antiikin teatteri. Matkalla
syödään lounas ja  edelleen ajetaan maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Kutaisiin, jossa
tutustuminen kaupunkiin. Majoitus ja illallinen Kutaisi´n kaupungissa.
3.10.Aamiaisen jälkeen tutustutaan Gelati –luostarikompleksiin (1100 –luvulta), joka on UNESCOn
suojeluksessa.  Matka jatkuu Mustan meren rannalle, Batumi-kaupunkiin. Vieraillaan kaupungin
kasvitieteellisessä puutarhassa ja tehdään kaupunkikierros, lounas matkan aikana ja majoittuminen
Batumissa hotelliin. Illalla vapaata aikaa kävellä ja nauttia Batumin bulevardeja pitkin tms.
4.10.Aamiaisen jälkeen jatketaan Batumin kaupunkikierrosta- Gonio linnoitus ja Petran        kirkko.
Kierroksen jälkeen ajetaan Mtskhetaan, joka oli muinoin Georgian pääkaupunki ja uskonnollinen
keskus. Kaupunki on 3000 vuotta vanha ja siellä historiallisia kohteita: Jvari kirkko ja luostari (500
–luvulta) ja Svetitskhoveli –katedraali (1000 –luvulta), molemmat UNESCOn suojeluksessa.
Ajetaan takaisin Tbilisiin, majoitus hotelliin, hieman vapaata....
Juhlaillallinen tyypillisessä georgialaisessa ravintolassa, jossa esiintyy folk-yhtye.
5.10. Aikainen lähtö lentokentälle, josta klo 4.45 lähtee Est.Airin kone Tallinnaan,
saapuminen klo 7.30. Jatkolento Helsinkiin klo 11.20 ja saapuminen Helsinkiin 11.50

Matkan hinta: 1290,-   H1-lisämaksu 192,-   ( lennon osuus 450 eur)
Hintaan sisältyy lennot, kaikki kuljetukset ja opastus ohejlman mukaan, 6 yön majoitus 2-hengen
huoneissa, puolihoito, sisäänpääsymaksut.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


LIITE 3  Georgian kiertomatka 26.9.-5.10.2013
Georgian luonto on erittäin vaihtelevaa. Pohjoisessa kohoavat massiiviset Kaukasusvuoret
Euroopan korkeimpine huippuineen, kaakossa vallitsevat arot ja lännessä subtrooppiset lehtimetsät.
Pinta-alaltaan 70 000 neliökilometrin laajuinen maa sijaitsee Mustanmeren rannikolla Turkin,
Armenian, Azerbaidzanin ja Venäjän välissä. Vuoristot ovat kuin muureina valtakunnan ympärillä.
Upean luonnon lisäksi Georgialla on pitkä historia. Ikivanhat kirkot, freskot, Georgian kieli ja
uniikit aakkoset, musiikki ja vuoristojen laaksoissa kehittyneet omalaatuiset kulttuurit tarjoavat
nähtävää ja koettavaa!

MATKAOHJELMA
Ohjelma saattaa hieman muuttua paikallisista olosuhteista johtuen.

29.9. Iltalento klo 18.55 Helsingistä  Tallinnaan ja klo 23.40 Tallinnasta  Jerevaniin30.9.Saavutaan
Jerevaniin klo 04.05,  kuljetus hotelliin ja majoittuminen, hieman lepoa... Hotellissa mahdollisuus
syödä kunnon aamiainen ja klo 11.00 Tbilisin kaupunkikierros: vanha kaupunki, Metekhi –kirkko,
synagoga, Sioni –katedraali, Anchiskhati –kirkko ym. Ajetaan ylös kukkulalle, jossa äiti Georgian
patsas. – kävellään alas Narikala –linnoitukselle ja edelleen rikkivesikylpylöihin. Kansallismuseon
kultaiset aarteet ja Rustaveli -avenue. Lounas ja majoittuminen hotelliin lounaan jälkeen. Iltapäivä
vapaata Tbilisin keskustassa
1.10. Aamiaisen jälkeen lähdetään Kakhetin viinialueelle. Käydään Signagin linnoitetussa
kaupungissa (1700-luvulta), joka on säilynyt alkuperäisenä ja, josta huikeat näkymät ympäröivään
Kaukasus –vuoristoon. Käydään mattokutomossa ja seurataan georgialaisen leivän valmistusta.
Jatketaan matkaa  Telaviin, vieraillaan Tsinandalin viinikellarissa ja – museossa, jossa  maistellaan
viinejä suoraan maanalaisista tynnyreistä Lounas matkan varrella. Vierailu 1500-luvun Gremin
luostarissa ja ajetaan pieneen kaupunkiin Sighnaghi, tehdään pieni tutustumisretki kaupunkiin ja
paluumatkalla Tbilisiin vieraillaan vielä St. Nino luostarissa. Yöpyminen Tbilisissa samassa
hotellissa.
2.10. Aamiaisen jälkeen ajetaan Goriin.Gori oli Stalinin syntymäkaupunki, jossa häneen vaatimaton
lapsuudenkoti ja Stalin-museo ynnä hänen käyttämänsä junanvaunu. Seuraavaksi käydään
muinaisen silkkitien Uplistsikhem luolakaupungissa 1000-luvulta eKr. Kaupungista löytyy
asumuksia, viinikellareita, leipomoita, kolmilaivainen, kalliokirkko ja antiikin teatteri. Matkalla
syödään lounas ja  edelleen ajetaan maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Kutaisiin, jossa
tutustuminen kaupunkiin. Majoitus ja illallinen Kutaisi´n kaupungissa.
3.10.Aamiaisen jälkeen tutustutaan Gelati –luostarikompleksiin (1100 –luvulta), joka on UNESCOn
suojeluksessa.  Matka jatkuu Mustan meren rannalle, Batumi-kaupunkiin. Vieraillaan kaupungin
kasvitieteellisessä puutarhassa ja tehdään kaupunkikierros, lounas matkan aikana ja majoittuminen
Batumissa hotelliin. Illalla vapaata aikaa kävellä ja nauttia Batumin bulevardeja pitkin tms.
4.10.Aamiaisen jälkeen jatketaan Batumin kaupunkikierrosta- Gonio linnoitus ja Petran        kirkko.
Kierroksen jälkeen ajetaan Mtskhetaan, joka oli muinoin Georgian pääkaupunki ja uskonnollinen
keskus. Kaupunki on 3000 vuotta vanha ja siellä historiallisia kohteita: Jvari kirkko ja luostari (500
–luvulta) ja Svetitskhoveli –katedraali (1000 –luvulta), molemmat UNESCOn suojeluksessa.
Ajetaan takaisin Tbilisiin, majoitus hotelliin, hieman vapaata....
Juhlaillallinen tyypillisessä georgialaisessa ravintolassa, jossa esiintyy folk-yhtye.
5.10. Aikainen lähtö lentokentälle, josta klo 4.45 lähtee Est.Airin kone Tallinnaan,
saapuminen klo 7.30. Jatkolento Helsinkiin klo 11.20 ja saapuminen Helsinkiin 11.50

Matkan hinta: 1290,-   H1-lisämaksu 192,-   ( lennon osuus 450 eur)
Hintaan sisältyy lennot, kaikki kuljetukset ja opastus ohejlman mukaan, 6 yön majoitus 2-hengen
huoneissa, puolihoito, sisäänpääsymaksut.
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