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Historiska Georgien & Armenien  
Följ med SPF på en spännande resa. 23 September 2020 
Armenien och Georgien, de två länderna som ligger mellan Svarta havet i väst och 

Kaspiska havet i öst med mäktiga bergskedjor och vackra dalar. Det var här flera av de 

medeltida handelsvägarna gick från Orienten till Europa. Vår resa börjar i Armenien, 

som var det första landet som antog kristendomen som statsreligion år 301 här finns 

många urgamla kyrkor och kloster som ligger i fantastiska bergslandskap. Det bibliska 

berget Ararat, som ligger på andra sidan den turkiska gränsen, syns från många platser i 

Armenien. Vi fortsätter mot Georgien och huvudstaden Tbilisi med ett myller av 

människor med olika religioner som lever sida vid sida. Vi besöker vingårdar och får 

lära oss om landets långa vintradition. Dessutom tar vi oss till Stalins födelsestad Gori. 

Följ med på en intressant, lärorik och annorlunda resa med kultur, historia, mat, vin och 

vackra landskap.  

DAG 1. FLYG TILL ARMENIEN. Vi flyger till 

Jerevan på kvällen via Riga. Väl framme, tidig morgon 

nästa dag, åker vi med buss till vårt hotell för några 

timmars sömn. 

 

DAG 2. JEREVAN & COGNAC. Armeniens 

huvudstad Jerevan är en av världens äldsta städer med 

lämningar från 700-talet f Kr. Staden har styrts av 

araber, perser, Osmanska riket och Ryssland. Efter 

lunch sightseeing i huvudstaden, promenaden utgår 

från Republic Square, vidare till Operahuset, 

Victoriaparken och konstutställningen Cascade. Vi 

besöker också en mattfabrik. Därefter Tsitsernakaberd,  

en 44 meter hög obelisk, minnesmärke över det 

armeniska folkmordet 1915 och det underjordiska 

museet. Vi hinner även med besök till Ararat-fabriken, 

armenisk konjak, som var Winston Churchills 

favoritdryck. På kvällen en välkomstmiddag med 

armenisk folkmusik och dans. (F,L,M) 

 

DAG 3. KHOR VIRAPKLOSTRET. Vi åker till 

Khor Virapklostret, beläget mycket vackert med utsikt 

mot berget Ararat. Här sattes Gregorius Upplysaren i 

fängelsehåla 13 år av kungen Tiridates III, innan han 

släpptes fri och omvände kungen till kristendomen. 

Man kan klättra ned i fängelsehålan som ligger under 

St George kapellet på klosterområdet. Khor Virap är 

idag ett centrum för pilgrimmer i landet. Vi äter lunch 

under dagen. (F,L)  

 

DAG 4. HAGHPAT & TBILISI. Efter frukost avfärd 

mot Georgien. Under dagen besöker vi sjön Sevan, en 

riktig skönhet, och klostret Haghpat, ett Unescovärlds-

arv. Därefter fortsätter vi mot gränsstaden Sadakhlo där 

ny buss och ny guide möter oss. Resan går vidare till 

Georgiens huvudstad Tbilisi där vi checkar in på vårt 

hotell och äter gemensam middag. (F,L,M) 

 

DAG 5. TBILISI. Tbilisi grundades på 400-talet och 

stadens namn betyder ”en stad med varma källor”. 

Floden Kura delar staden som är omgiven av berg på 

tre sidor. Fästningen Narikala, som man kan åka 

linbana till, dateras till 300-talet. Staden har invånare 

från många olika etniska grupper och olika religiösa 

byggnader. De flesta är ortodoxa kristna, men det finns 

även katoliker, baptister, lutheraner, judar och 

muslimer sida vid sida i staden. Efter frukost börjar vi 

vår stadsrundtur till fots med utgångspunkt från kyrkan 

Metekhi, med fin utsikt över staden. Vi besöker 

Narikalafortet på sin höjd över staden. Under 

eftermiddagen besöker vi även Historiska museet. 

Lunch och middag under dagen. (F,L,M) 
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DAG 6. SIGHNAGHI & VINPROVNING.  
Georgien har kanske världens äldsta tradition av vin-

tillverkning och man har funnit 8 000 år gamla vinkärl. 

Georgiens vinexport var betydande under tiden man 

var en del av Sovjetunionen och under de första åren av 

oberoende. Den ryska smaken för sött och halvsött 

bordsvin styrde tidigare produktionen, men nu börjar 

man tillverka mer kvalitetsviner i en egen unik stil. 

Detta har påskyndats av Rysslands handelsembargo 

(efter kriget 2008) då den georgiska vinnäringen blivit 

avskuren från sin största avsättningsmarknad. Idag åker 

vi österut från Tbilisi mot Sighnaghi och får prova det 

berömda vinet. På vägen mot vårt hotell besöker vi 

Bodbe klostret. Lunch och middag. (F,L,M) 

 

DAG 7. KAUKASUSBERGEN. Heldagsutflykt till 

Kazbegi. Vi åker ”Georgian Military Highway” via 

Anuari till byn Stepansminde. Här byter vi till jeep och 

åker längs en bitvis mycket skumpig väg för att ta oss 

upp längs bergssidan till Treenighetskyrkan, kyrkan 

som ligger högst upp på en bergstopp med en fantastisk 

utsikt över Kaukasusbergen. Lunch hemma hos en 

familj i trakten. Middag på hotellet. (F,L,M) 

 

DAG 8. MTSKHETA, GORI, UPLISTSKHE.  
Efter frukost tar vår buss oss till Stalins födelsestad 

Gori och Uplistisikhe grottstad. Klassiska Sidenvägen 

passerade genom Uplistisikhe och dess storhetstid var 

på 600-talet. Husen är direkt uthuggna i klipporna. 

Staden Gori ligger 80 km väster om Tbilisi och är mest 

känd som Josef Stalins födelseort. Vi besöker Stalin-

muséet som ligger bredvid huset där han föddes. 

Därefter besök i byn Chardakhi och där vi njuter av 

vinavsmakning och intar vår lunch med traditionella 

georgiska rätter. På återvägen besöker vi Mteskheta 

med Jvariklostret och Svetitskhovelikatedralen, båda 

Unescovärldsarv. Vi avslutar dagen och börjar 

summera vår resa med en trevlig middag. (F,L,M) 

 

DAG 9. TBILISI - SVERIGE. Med många minnen i 

bagaget är det efter midnatt dags att åka mot 

flygplatsen och vår hemfärd mot Sverige. Vi flyger via 

Riga och anländer Stockholm/Arlanda ca: kl.08.15 

 

    
JEREVAN Armeniens huvudstad med berget Ararat i 

bakgrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TBILISI Georgiens huvudstad 

 

 

Den goda maten 

 

RESFAKTA 9 DAGAR 

23 September – 1 oktober 2020 

Avresa från Stockholm/Arlanda 

 

SPF-PRIS FRÅN  15 990 kr 

 

ALLT DETTA INGÅR I PRISET 

• Flyg till Armenien och hem från Georgien. 

• Transfer flygplats till hotellen t/r. 

• Del i dubbelrum, 8 nätter. 

• 7 frukostar, 7 Luncher, 6 middagar 

• Provsmakning av Cognac och vin dag 2. 

• Vinprovning och brödbakning dag 6. 

• Transporter, buss och jeep enligt program 

• Historiska Resors kunniga guide, Mats Sandberg 

• Lokala auktoriserade engelsktalande guider  

 

TILLVAL/person 

Enkelrum, 8 nätter   2 800 kr 

Avbeställningsskydd genom ERV.  
 

Mats Sandberg är vår svenske 

färdledare och Ciceron. Ursprungligen 

gymnasielärare i Engelska med ett 

starkt intresse för historia, politik och 

samhällsförhållanden. Han får högsta 

betyg av sina resenärer, bl a för sin 

förmåga att med humor, kunskap och 

tydlighet levandegöra historiska 

skeenden och gestalter. 
 

(F=Frukost, L= Lunch, M=Middag) 

 

För resan gäller Historiska Resors resevillkor, vilka erhålls 

på begäran. Historiska Resor har ställt resegaranti enligt 

svensk lag. För resans pris erfordras min. 25 deltagare.   
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