GEORGIE +
ARMENIE
13-daagse uiterst volledige cultuurreis

Vertrek: 16 APRIL

2018

Pluspunten:









Op zoek naar de diepste wortels van het christendom
In de schaduw van de Araratberg ligt Yerevan, één der oudste steden ter wereld
Bezoek aan unieke UNESCO - monumenten: Geghard, Haghpat , Sanahin, Echmiadzin
Bezoek aan de noordoostelijk gelegen kloosters
Georgië met Unescosites in Mtskheta, met spectaculaire weg (Georgian Military
Highway)
Prachtige natuurlandschappen (wandelmogelijkheden rond de Kazbeg-berg (5.033m)
Schitterende hotels.
Zeer vriendelijke bevolking

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 van Kakhetië in Georgië.
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 intellegentie, 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. In het nieuwe stadsdeel is het
heerlijk flaneren over de Rustaveli-boulevard; we vergeten ook niet de zeer gevarieerde
Georgische en Armeense keuken te ontdekken.
Met Asteria bezoekt U de grootste UNESCO-monumenten van Georgië en Armenië.

PROGRAMMA
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 Rooms in Tbilissi.
Dag 2 :

TBILISSI

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. 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 :

TBILISSI – MTSKHETA – ANANURI - KAZBEGUI

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.
We bezoeken er de Svetitshoveli-kathedraal ( 4e eeuw), de belangrijkste kathedraal
van het oude Georgië.
Na de lunch 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.
Na de lunch rijden we via een spectaculaire tocht naar de noordelijke regio. Eerste halte
is Ananuri, met zijn feodaal kasteel (13e eeuw), gelegen aan een stuwmeer. Vanaf hier
gaan we een indrukwekkend landschap tegemoet; we gaan dwars door het
Kaukasusgebergte via de “Georgian Military Highway”; we passeren Gudauri, een
skioord. Aangekomen in Kazbegi, mogelijkheid om een (gemakkelijke) wandeling van
2 km te ondernemen, door prachtige valleien tot aan de Gergeti Trinity kerk, gelegen
op 2.750m hoogte. Van hieruit kunnen we de Kazbegi berg bewonderen ( 5.047m).
Avondmaal en logies in Kazbegui: hotel Rooms.

Dag 4 :

KAZBEGUI – GORI – UFLISTSIKHA - BORJOMI

Deze morgen per 4X4 tot aan de Guerguieti kerk, gelegen op een hoogte van 2.700m.
Vervolgens nemen we opnieuw de “Military Highway” en bereiken het centraal gedeelte
van het land: Kartli. Via Gori, de geboortestad van Stalin, bereizen we Uflistsikhe
(1.000 v.Chr.). Deze antieke troglodyte site bevond zich op de Zijderoute. We vinden er
nog de woonvertrekken, wijnkelders en een driebeukige kerk in de rots gehouwen. Korte
halte aan het geboortehuis van Stalin. Wij rijden verder tot aan Borjomi, in een prachtige
natuur gelegen. Overnachting in Borjomi. Hotel Borjomi Palace****.

Dag 5:

BORJOMI –AKHALTSIKHE-VARDZIA –BAVRA - GYUMRI

Vandaag rijden we zuidwaarts naar Vardzia, een troglodytendorp uit de 12e eeuw. In
Akhaltsikhe bezoek aan de versterkte burcht Rabath. Bezoek aan een rotskerk, met
mooie muurschilderingen. Lunch in Vardzia. Aan het grensstadje Bavra bezoeken we
de burcht Khertvisi, zeer schilderachtig gelegen aan 2 rivieren.

Na autocarwissel komen we Armenië binnen. Wij rijden het oostelijk deel binnen en
komen aan in GYUMRI, tweede grootste stad van Armenië. Hier treft men de grootste
concentratie van Armeense katholieken. Avondmaal en overnachting in Gyumri, hotel
Nane*****.

Dag 6 : GYUMRI-ZVARTNOTRS-HRIPSIME-ECHMIADZIN-YEREVAN
In de voormiddag vertrek naar Echmiadzine, de “Heilige Stoel” van de Armeense Kerk.

Armenië is het eerste land ter wereld dat het Kristendom als Staatsgodsdienst officieel
heeft aanvaard, anno 301. De kathedraal St Gregorius werd gebouwd in de 4de eeuw(
303) maar heeft verschillende veranderingen ondergaan. Binnen kunnen wij
schilderijen bewonderen van de befaamde schilder Naghash Hovnathan, uit 1720.
Bezoek aan de kathedraal Zvartnots, parel van de 7e eeuwse architectuur.

Verder in Echmiadzine bezoek aan de Heilige Hripsime kerk, één der meest authentieke
bouwsels, alsook aan de kathedraal van Echmiadzine. Rond de middag kan U één der
oudste rituelen ter wereld meemaken betreffende de apostolische Armeense kerkdienst.
We nemen er de lunch en nadien kort bezoek aan de kerk St. Gayane.
Facultatieve avondwandeling/processie naar het genocide monument in Yerevan. Hotel
Tufenkyan Historic.

Dag 7:YEREVAN-SAGHMOSAVANK-HOVHANNAVANK-KARMRAVOR YEREVAN
Na het ontbijt, vertrek naar het centraal gedeelte van Armenië, gedomineerd door de
hoogste berg: de Aragats ( 4.100m). Onderweg bewonderen we een monument met het
Armeens alfabet. In 2005 werd het opgericht ter gelegenheid van de 1.600e verjaardag
van de creatie van het Armeens alfabet. Onderweg bezoeken we de kloosters van
Saghmosavank en Hovhannavank.

Na de lunch bezoek aan Karmravor, één der best bewaarde kerkjes van Achtarak. De
kerk dateert uit de 7e eeuw.
Terugkeer naar Yerevan. Vandaag leven we mee met de Armeense bevolking ( genocide
herdenking). We kunnen het monument bezoeken, gelegen op de Tsitsernakaberdheuvel. Avondmaal en overnachting in Yerevan.
We wandelen naar het genocide - gedenkteken ter nagedachtenis van de 1.500.000
Armeniërs die in 1915 tijdens de volkerenmoord omkwamen.

Dag 8 :

YEREVAN-GUEGHARD – GARNI –MATENADARAN YEREVAN

Na het ontbijt vertrek naar Geghard; het klooster van GEGHARD (Unesco). De naam
verwijst naar de oorsprong van de Armeense apostolische kerk. Hier krijgen wen een
indrukwekkend muzikaal optreden voor onze groep!

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 Gheghart één van de beroemdste spirituele en culturele centra van Armenië.
Vertrek naar Garni. 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. Wij nemen de lunch bij een familie.

In de namiddag bezoek aan 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! We eindigen de dag
met een wandeling op de “Cascade”, met prachtig panoramazicht op de Araratberg en
de vallei. Om te eindigen bezoek aan het Overwinningspark met het standbeeld van
“Moeder Armenië”, alsook aan de enige “Blauwe Moskee” Avondmaal en overnachting
in Yerevan.

Dag 9 :

YEREVAN – KHOR VIRAP-ARENI – NORAVANK - GORIS

Na het ontbijt vertrek en rijden zuidoostwaarts doorheen de Araratvlakte naar het
klooster Khor Virap, een oud pelgrimsoord dat omringd wordt door versterkte muren.
De ligging temidden van natuurpracht is spectaculair. 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.

Onderweg, wijnproeverij in ARENI. In Vayats Dzor 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.
Onderweg nog een halte aan het Observatorium Zorats Karer of Karahoundj, naar
verluid één der oudste observatoria ter wereld, vergelijkbaar met Stonehenge. Vertrek
richting Goris. Installatie, avondmaal en overnachting in hotel Mirhav in Goris.

Dag 10 :

GORIS –TATEV – SELIM – NORATOUS –SEVAN - DILIJAN

Na het ontbijt vertrek naar Goris (klein Cappadocië). Goris is één der mooiste steden
van Armenië, gelegen temidden een landschap van grotten ( troglodytes); via een korte
wandeling bereiken we deze grotten. Vervolgens rit naar Tatev:
het TATEV-klooster, gebouwd in de 9e eeuw. Het domineert de Voroton-canyon en
ziet er onneembaar uit. Het klooster omvat 3 kerken, een biblioteek en een refectorium.
Het was één der belangrijkste religieuze centra van de provincie Siuoink, en is nog één
der grootste kloosters van Armenië! Op de binnenkoer prijkt nog steeds een 8-meter
hoge stèle ( “Gavazan”). Dankzij de langste teleferiek ter wereld, kunnen we via aan
spectaculaire rit het klooster bereiken in 12 minuten, alover de Vorotan canyon. De
lengte van de rit is 5.750 meter.

Lunch vlakbij Tatev.
Nadien vertrek naar één der best bewaarde caravanserails van Armenië: Selim, die
dateert uit 1332.
Vervolgens richting Noradouz, één der oudste dorpjes van de streek Guégharkounik;
vooral interessant is de indrukwekkendste grafsite het kerkhof van Khatchkar, één der
grootste van Armenië. Deze “Khatchkars, votiefstenen en -zuilen die dateren uit de 9de
tot de 15de eeuw duiden de plaats van graftombes aan.
In de late namiddag 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. Avondmaal en logies in hotel Dilijan Paradise te
Dilijan.

Dag 11:

DILIJAN- GOSHAVANK – HAGHARTSIN- DZORAGET

Na het ontbijt bezoek aan Dilijan (thermaal oord) en aan het nabijgelegen
Kloosterkompleks Goshavank, meer bekend onder de naam Nor Getik. Gesticht in de
12e eeuw door de monarch Mkhitar Gosh, grondlegger van de eerste codex der
Armeniërs.
Niet veraf ligt het klooster kompleks Haghartsin; idyllisch gelegen in de mooie natuur.
Nadien bezoek aan één der mooiste meren van Armenië het PARZ-meer, gelegen
midden een bosrijke omgeving. Aankomst in Dzoraget, hotel Tufenkyan Avan.
Dag 12:

DZORAGET–SANAHIN–HAGHPAT-AKHTALA-TBILISSI

’s Morgens vertrek richting Alaverdi. De stad is de grootste van het canyongebied en de
Lorristreek, rijk aan historische monumenten en aan prachtige natuur. Bezoek aan het
klooster van Sanahin ( Unesco), dat behoorde tot de heren van Kiurikian tot aan de 12e
eeuw. Mater werd het eigendom van de prinsen van Zakarides; hun afstammelingen , de
“ Arghoutians”, een selecte groep afstammelingen van Armeense edellieden, na wat
militaire nederlagen, 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.

Het Haghpat kloostercomplex, één der hoogtepunten van de reis en tevens Unescomonument. Het kloostercomplex omvat verschillende gebouwen, zoals de kleine
kerkjes van St. Gregorius, Sourb Nchan, de kapel van de Heilige Maagd,
begraafplaatsen, Academiegebouw, bibliotheek, refectorium.

Na de lunch bezoek aan het versterkte kloosterkompleks AKHTALA uit de 13e eeuw.
We zien er de mooie fresco’s in één der drie kerken.
Na de grensovergang met Georgië, bereiken we Tbilissi. Avondmaal en overnachting.Dag 13 :

TBILISSI - BRUSSEL

Vroege transfer naar de luchthaven voor terugvlucht om 06.35u naar Brussel, via
Istanbul. Aankomst Brussel 12.35uur.

PRIJS GROEPSREIS min. 15 personen: 2.895 p pers. - Single supplement 490€
INBEGREPEN
 Heen en terugvluchten Brussel Tbilissi/ Brussel

luchthaventaksen (175€ op 25.03/2017)

overnachtingen op basis van vol pension in superieure **** en ***** hotels (Kazbegui hotel Rooms/
Radisson/Tufenkyan)
 Nederlandstalige begeleiding vanaf 10 personen.
 Alle excursies, entrees voor alle sites en vervoer per A/C autocar.
NIET INBEGREPEN:





Annulatieverzekering of bijstandsverzekering
o Annulatieverzekering: 4 % van de reissom
o Bijstandsverzekering met medische kosten tot 25 000 €: 33 €/pers
Luchthaventaks bij vertrek (ca 28€)
Dranken en persoonlijke uitgaven.
De luchtvaartmaatschappijen kunnen altijd hun prijzen herzien, in functie van de boekingsklasse en van de
schommelende luchthaventaksen of brandstoftoeslagen. Onze tarieven zijn gebaseerd op prijzen bekend op 25/03/2017

SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN REIS 2018:




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 € = 470 DRM

Tijdsverschil: 3 u later dan in België

Paspoort: paspoort nog 6 maand nà retour geldig.

Klimaat: voor-en najaar : aangenaam warm
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