
HET REISMENU - ONTDEK EN PROEF

30 mei - 6 juni 201 9

ElenQVino zet je op weg

Een oude Georgische anekdote,

«Toen Godna de schepping landtoeweesaan alle

volkeren, hielden deGeorgiërs een grootfeesten dus

kwamen ze te laat. Godzeihen datalles al verdeeld

wasen datnietsmeeroverwas. "Geen probleem",

ziden deGeorgiërs en ze nodigden Goduitop hun

feest. GodvonddeGeorgiërs zo leukdathijhun zijn

eigen stukgrondgaf.»
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Wijn?

Georgië is het oudste wijnproducerende land

van Europa en waarschijnli jk ook in de wereld.

Georgië wordt daarom ook wel de bakermat

van de wijn genoemd. In de vruchtbare

valleien van de zuidelijke Kaukasusregio zijn

sporen gevonden van de oudste gecultiveerde

wijnranken en van wijnproductie tijdens het

Neolithicum. Dus

meer dan 8000

jaar geleden. Het

woord wijn zou

bovendien zijn

oorsprong hebben

in het Georgische

woord "ghvino".

Doordat de wijnbouw in Georgië zo ver

teruggaat in de geschiedenis, zijn de tradities

van wijn maken en drinken een onlosmakelijk

deel van de Georgische nationale identiteit

geworden. Niet alleen is Georgië het oudste

wijnland, het is ook de thuis van het grootste

aantal verschillende wijnsoorten. Meer dan

540 inheemse druivenrassen werden in de

loop der eeuwen in Georgië gecultiveerd. Dat

is meer dan waar ook ter wereld.
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Praktisch

Wanneer?

30/05/201 9 - 6/06/201 9

De volgende regio's in Georgië worden bezocht:

Kartli , Mtskheta-Mtianeti en Javakheti.

Dit is centraal Georgië.

Inbegrepen

Transport ter plaatse, verblijf, drie maaltijden per

dag, gids en tickets voor de vele beziens-

waardigheden.

Niet inbegrepen

Vliegtickets.

Directe vluchten (vanuit Zaventem) kunnen

geboekt worden op www.georgian-airways.com .
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Luxe

Avontuur

Drukte

Verplaatsingen

Plezier

Sportiviteit

KPI
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- Op het menu -

Dag 1 - 30/05/201 9

• 1 8:00: Aankomst in Tbilisi .

• Vervoer van de luchthaven naar het hotel.

• Diner.

• Tbilisi by night met wijnbar.

• Overnachting in Tbilisi .

Dag 2 - 31 /05/201 9

• Ontbijt in Tbilisi .

• Eerste bestemming: Mtskheta.

• Jvari klooster.

• Lunch in Gori, Stalin's geboortestad.

• Bezoek aan het Stalinmuseum te Gori.

• Diner in wijnkelder Wine Artisans.

• Overnachting in Ateni (Gori) .

Dag 3 - 1 /06/201 9

• Ontbijt in Ateni (Gori) in de wijnkelder van Nika
Vasheishvili .

• Richting Borjiomi.

• Rustige wandeling in het park van Borjomi.

• Lunch.

• Relax of natuurwandeling. Spa-ervaring mogelijk.

• Natuurlijke zwavelhoudende openluchtbaden.

• Diner in Borjomi met aangepaste wijnen/bieren.

• Overnachting in Borjomi.

Dag 4 - 2/06/201 9

• Ontbijt in Borjomi.

• Richting Vardzia.

• Bezoek aan het Rabati-kasteel.

• Lunch in wijnkelder Valodia.

• Relax met koffie.

• Bezoek aan het historische Vardzia.

• Op weg richting bergen.

• Diner in Iago's wijnkelder.

• Overnachting aan het Basaleti-meer.
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- Op het menu -

Dag 5 - 3/06/201 9

• Ontbijt aan het Basaleti-meer.

• Bezoek aan het Anunuri-meer.

• Richting Shatili .

• Picnic op de bergtop.

• Bezoek aan de middeleeuwse burcht
(Unesco werelderfgoed).

• Wandeling rond Shatili .

• Diner.

Dag 6 - 4/06/201 9

• Ontbijt in Shatili .

• Bezoek aan de Mutso wachttoren
en aan Anatori necropolis.

• Lunch en vrij moment.

• Terugreis naar Tbilisi .

• Diner onderweg naar Tbilisi met
aangepaste wijnen.

• Overnachting in Tbilisi .

Dag 7 - 5/06/201 9

• Ontbijt in Tbilisi .

• Rondleiding doorheen het oude stadsdeel.

• Lunch.

• Vrij moment.

• Gala-diner met aangepaste wijnen.

• Overnachting in Tbilisi .

Dag 8 - 6/06/201 9

• 5:30: Vervoer naar de luchthaven.

• 7:30: Terugvlucht.

www.elenqvino.be

klantendienst@elenqvino.be

ElenQVino zet
je op weg

mailto:klantendienst@elenqvino.be
http://www.elenqvino.be
www.elenqvino.be


Goed om weten

• Belgen hebben enkel een geldige
identiteitskaart nodig om naar
Georgië te reizen. Een zes maanden
geldig reispaspoort is echter aan te
bevelen.

• De geschatte kostprijs voor de in
deze brochure beschreven reis zal
880 EUR per persoon bedragen.

• ElenQVino is geen reisbureau , maar
beveelt u de beste en meest
voordelige manier aan om Georgië
als bakermat van de wijn beter te
begrijpen. Voor dit doeleinde gaat
ElenQVino een partnerschap aan met
een reeks uitgeteste, lokale partners.

• Voor meer informatie surft u naar
www.elenqvino.be/naar-georgie/ of
u stuurt een email aan
klantendienst@elenqvino.be.
Smaakmakers en verslaggeving van
vorige reizen komen op onze blog .

• Het is ons doel u met Georgië en zijn
wijncultuur te verbinden . Dat kunnen
we doen via natuur, cultuur,
geschiedenis, politiek, steden, een
plattelandservaring, bergen, strand
en zoveel meer. Laat ons weten hoe
wij u kunnen bekoren.
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Opgelet:

Het reisschema is onder voorbehoud en kan aangepast worden in functie van weers- of andere omstandigheden.
Eventuele wijzigingen zullen in gemeenschappelijk overleg worden aangenomen.
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