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Asiakas
Moilanen Reijo –” Ryhmä Moilanen”
reijo.moilanen@quicknet.inet.fi
puh 040 54 38 179
GEORGIAN KIERTOMATKA

Matka-aika
18.9. – 25.9.2021, 8 pv, lauantai-lauantai
Matkapaketin hinta ja ryhmän koko
1280€/hlö kun ryhmässä on 30 henkilöä
Hintaan sisältyy
• Lufthansan lennot Helsinki-Munchen-Tbliliisi-Munchen-Helsinki , lentoveroineen,
1 matkalaukku ruumaan
• 5 yötä, majoitus 4* Hotel Radius (tai samantasoinen hotelli)
• 1 yö, majoitus 4* Hotel Gudauri Inn (tai samantasoinen hotelli Gudaurissa)
• 1 yö ,majoitus 4* Hotel Holiday Inn Telavi,
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa
• kuljetus pienillä autoilla 4X4 Kazbegistä Gergetin kirkolle
suomenkielinen opas mukana matkaohjelman mukaisesti
• päivittäiset aamiaiset hotellissa
• 6 X lounas
• 7 X päivällinen hotellissa tai paikallisessa ravintolassa
• viininmaistajaiset Sighnaghissa
• sadonkorjuukierros paikallisella viinitilalla, mukaan lukien ruuan ja viininvalmistuksen
kurssit
• 0,5 l vettä päivän aikana

Lisämaksusta
Lentokenttäkuljetukset Imatra-Lappeenranta-Helsinki-Vantaa
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Varaukset
Olemme varanneet Lufthansan lennot 30 henkilölle
LH2467 18SEP HELSINKI-MUNCHEN 0615 0745
LH2556 18SEP MUNCHEN-TBILIISI
0840 1430
LH2559 25SEP TBILIISI-MUNCHEN
0510 0720
LH2460 25SEP MUNCHEN-HELSINKI 0840 1205
Vahvistusta odotamme matka/maapalvelujen osalta.
ALUSTAVA MATKAOHJELMA
Päivä 1 - lauantai 18.9.
Saapuminen Tbilisin lentoasemalle. Suomenkielinen opas vastassa lentoasemalla.
Bussikuljetus hotellille ja majoittuminen. Päivällinen nautitaan paikallisessa ravintolassa.
Päivä 2 - sunnuntai 19.9.
Aamiainen hotellissa. Tbilisin kaupunkikierto suomenkielisen oppaan johdolla (n. 6 tuntia).
Matkan aikana näemme Metekhi kirkon, joka on alueen tärkein nähtävyys, gondolihissillä
matkataan Narigala linnoitukselle, jonka huipulta ihailemme alapuolelle laskeutuvaa kaupunkia.
Kiertelemme vanhassa kaupungissa, joka tunnetaan vanhoista taloista, puuparvekkeista,
hämyisistä kujista ja lukuisista kirkoista. Tutustumme yhteen kaupungin vanhoista kylpyläistä, joka
on rakennettu suoraan kuuman lähteen päälle.
Lounaan jälkeen siirrymme köysiradalla Mtatsminta vuorelle nauttimaan upeista maisemista.
Illallista nautimme paikallisessa ravintolassa, jossa ruokailun ohella pääsemme nauttimaan myös
Gerogialaisten kansantanssiesityksistä ja lauluista.
Kuljetus hotellille.
Päivä 3 - maanantai 20.9.
Aamiainen hotellissa Kokopäivänretki (n.7 tuntia) Mtskheta – Ananuri – Gudauri
Tutustumme Mtskhetaan – Mtskheta on yksi Georgian vanhimmista kaupungeista ja on edelleen
Georgian ortodoksisen kirkon pääkaupunki. Se on ollut maan hengellinen keskus aina 300-luvun
alkupuolelta saakka, kun kristinusko otettiin Iberian valtionuskonnoksi. Kaupunki sijaitsee n.20 km
Tbilisistä pohjoiseen Aragvi- ja Mtkvari-jokien yhtymäkohdassa.
Kirkot Mtskhetan kaupungin ympäristössä kuuluvat koko Georgian vanhimpiin ja merkittävimpiin.
Unesco on ottanut kirkot maailmanperintökohteiden listalle.
Lounas paikallisessa ravintolassa
Lounaan jälkeen Ajamme Georgian sotilastietä pitkin kohti Suurta Kaukasus vuoristoa. Matkan
varrella vierailemme Ananurin linnoituksella ja Jinvalin tekoaltaalla.
Serpentiinimäisesti kaartuvan tien varrella on kauniit maisemat ja matkan varrella pysähdymme
ottamaan valokuvia.(korkein kohta on 2379m). Illaksi savumme Gadauriin, jonne majoitumme.
Päivällinen hotellissa.
Päivä 4 - tiistai 21.9.
Aamiainen hotellissa. Matka 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.
Vierailemme Gergeti trinity kirkossa. Lounastamme paikallisessa ravintolassa.
Aivan Venäjän rajan tuntumassa 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, 5047 metriä.
Kansallispuiston tunnetuimpia paikkoja ovat pohjoisen ja eteläisen Kaukasuksen risteyskohta
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Darialin rotko, kuumien lähteiden muovaamat Jvarinpyöreät kalliot sekä Chaukin vuoristoalue.
Paluu Tbilisiin. Päivällinen ja majoittuminen.
Päivä 5 – keskiviikko 22.9.
Aamiaisen jälkeen sukellamme Georgian Viini alueelle- Kakhetiin, Georgian itäosaan.
Ensimmäinen pysähtyminen on David Garejan luostarissa IV vuosisadalta - yksi maailman
vanhimmista ja poikkeuksellisimmista luostareista - joka sijaitsee Georgian ja Azerbaidžanin
rajalla. Paikallisten keskuudessa uskotaan, että luostarin vierailu vastaa pyhiinvaellusta
Jerusalemiin. Garejin luostarikompleksi on 19 luolan kokonaisuus, ja sitä pidetään Georgian
taiteen mestariteoksena.
Tämän jälkeen ajamme pieneen, sievään Sighnaghin kaupunkiin,” rakkauden kaupunkiin", jota
georgialaiset itse sitä kutsuvat. Nautitaan lounas ja maistellaan viiniä.
Kierros Sighnaghissa. Kukkulan huipulta avautuvat hienot näkymät Alazanin laaksoon ja
Kaukasukselle. Vierailemme Bodben Pyhän Yrjön luostarissa – tämä on ortodoksinen
luostarikompleksi. Luostari rakennettiin alun perin 800-luvulla, mutta sitä on myöhemmin
muunneltu huomattavasti, erityisesti 1600-luvulla. Toimii nykyään nunnaluostarina ja on yksi
Georgian tärkeimmistä pyhiinvaelluskohteista.
Matka jatkuu Kakheti alueen pääkaupunkiin Telaviin. Päivällinen paikallisessa ravintolassa.
Yöpyminen Telavissa
Päivä 6 – torstai 23.9.
Aamiainen hotellissa. Matkaamme piehkölle paikalliselle viinitilalle.
Täällä pääsemme tutustumaan paikalliseen viinitilaan ja osallistumaan Georgian Rtveliin, joka on
sadonkorjuujuhla Kakhetiassa syyskuussa. Vieraat saavat poimia rypäleet itse, osallistuvat
viininpuristukseen sekä pääsevät näkemään georgialaista viininvalmistusprosessia.
Myöhemmin ryhmä osallistuu kulinaarisiin aktiviteetteihin: georgialaiseen leivän leipomiseen ja
perinteiseen makeaan Churchkhela-valmistukseen.
Lounaalla viinitilalla tarjoillaan tyypillisiä Kakhtian ruokia sekä viiniä..
Lounaan jälkeen ryhmä jatkaa Tbilisiin. Matkalla pysähdytään Tsinandali Museoon.
Myöhäinen saapuminen Tbilisiin, päivällinen ja majoittautuminen.
Päivä 7 – perjantai 24.9.
Aamiainen hotellissa, aamupäivä vapaa-aikaa
Iltapäiväretki Goriin ja Uplistsikhen luolakaupunkiin.
Vierailemme Joseph Stalinin syntymäkaupungissa Gorissa,kotimuseossa
Lounas paikallisessa ravintolassa
Vierailu Uplistsikhen luolakaupungissa.
Kaupunki oli 600 eKr.—100 jKr. esikristillisen uskonnollisen elämän keskus. Kaupungissa palvottiin
auringon jumalaa. Arabien vallattua Tbilisin vuonna 645 Uplistsikhestä tuli kristittyjen kuninkaiden
asuinpaikka. Pakanatemppelit muutettiin kristillisiksi kirkoiksi. Kaupungissa oli huippuvuosina 20
000 asukasta. Näemme tänään vain alle puolet alkuperäisestä kaupungista, sillä mongolit
tuhosivat sen vuonna 1240. Voimme kuitenkin yhä ihmetellä sitä työn määrää, joka on käytetty
luolien louhimiseen ja muotoiluun yli 2 500 vuotta sitten.
Illaksi palaamme Tbiliisiin illalliselle paikalliseen ravintolaan.
Päivä 8 – lauantai 25.9.
Aamiainen hotellissa. Kuljetus Tbilisin lentokentälle (kestää n.30 min), lento Suomeen klo 05:10
(matkaohjelma sitoomuksetta)
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HOTELLITIEDOT

Hotellitiedot
Hotelli: Radius Hotel Tbilisi 4*
Shota Rustaveli Avenue 2/4, Mtatsminda , 0105 Tbilisi
http://radius.tbilisi-hotels.com/en/
Erittäin hyvällä keskusta sijainnilla, Galleria Tbilisi-ostoskeskuksen ylimmässä kerroksessa oleva
neljän tähden moderni hotelli. 78 huonetta. Jokaisessa huoneesta löytyy myös kahvinkeitin, sohva
ja TV DVD-soittimella, ilmastointi ,ilmainen Wifi. Tarjolla on matkatavarasäilytys, tupakointi- ja
pysäköintipaikka sekä lounge-ravintola. Ravintolassa tarjoillaan paikallisia ruokia aulabaarissa. 10
minuutin kävelymatkan päässä on Freedom Square-metroasema
Hotelli :Gudauri Inn 4*
Daba Gudauri, 4702 Gudauri, Georgia
Gudauri Inn sijaitsee 700 metrin päässä Gudauri 1 -hissiltä. Hiihtokeskukseen matkaa noin 4 km.
Hotelli on hyvätasoinen. Huoneista löytyy taulu-tv, oma kylpyhuone ja suihku, sekä
hiustenkuivaaja, tossut ja ilmaisia kylpytuotteita. Ilmainen Wifi. Paikan päällä on baari ja ravintola.
Saatavilla on myös ilmainen edestakainen kuljetus köysiradalle. Lähistöllä voi harrastaa
monenlaista, kuten hiihtoa, ratsastusta ja pyöräilyä.
Hotelli: Holiday Inn Telavi 4*
2 Rustaveli Avenue, 2200 Telavi, Georgia
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/telavi/tbste/hoteldetail
Holiday Inn Telavi sijaitsee hyvällä paikalla. Kätevän sijaintinsa ansiosta hotelli tarjoaa helpon
pääsyn kaupungin nähtävyyksille. Hotelli on tunnettu laadukkaista palveluistaan ja ystävällisestä
henkilökunnastaan. Hotellista löytyy ,ravintola, baari, kuntosali, sisä-uima-allas sekä aurinkoterassi.
Kaikissa huoneissa on oma kylpyhuone, ilmastointi ja ilmainen Wifi.
MATKAEHDOT & HYVÄ TIETÄÄ
Tarjouksemme voimassaoloaika
Tarjouksemme on voimassa 15.1.2021 saakka.
Maksuehdot
Ennakkomaksu 250 € 1.6. ja loppumaksu 1.7.2021
Laskutuslisää 8 €/varaus.
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 internetsivuiltamme www.pohjolanmatka.fi/matkapakettiehdot.
Matkavakuutus
Suosittelemme matkustajia ottamaan riittävän peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen.
Passi- ja viisumimääräykset
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Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta matkan jälkeen. Suomen kansalainen ei tarvitse
viisumia Georgiaan.
Matkan soveltuvuus liikuntarajoitteisille
Matkustajilta edellytetään normaalia liikuntakykyä. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.

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 6 viikkoa ennen matkaa.

Toivomme tarjouksen sopivan ryhmällenne ja olemme puolestamme valmiita neuvottelemaan
kaikista tarjoukseen liittyvistä asioista.
Ilmoittautumiset 10.1.2021 mennessä
Reijo Moilanen
reijo.moilanen@quicknet.inet.fi
puh + 358 40 5438 179
Ystävällisin terveisin,
Pohjolan Matka
Päivi Tolvanen
Päivi Tolvanen
Ryhmämyynnin asiantuntija
Puh. 0201 303 364
paivi.tolvanen@pohjolanmatka.fi
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