
ARMENIË & GEORGIË (4 deelnemers)  
Geniet van deze 2 landen in de Kaukasus tijdens deze 13-daagse 

rondreis op individuele basis (min. 4 personen). Elke dinsdag en 

zaterdag vindt het vertrekt plaats. Laat je betoveren door Tbilisi met zijn pittoreske straatjes, 

pleintjes en houten huisjes, het oud pelgrimsoord Khor Virap, magnifieke kloosters, grotten, het 

Sevanmeer, één van de grootste zoetwatermeren ter wereld, Khahetië, de wijnstreek bij uitstek en 

nog veel meer… 

Dag 1 : Brussel - Yerevan 
Vertrek vanuit Zaventem met de Ukraïne Airlines vlucht naar Yerevan. Bij aankomst onthaal en 

transfer naar hotel Nova****, Central**** of gelijkwaardig. 

Dag 2 : Yerevan (o-m) 
Na het ontbijt stadsrondrit in Yerevan. Een bijzonder bouwwerk is de Cascade van Yerevan, waarvan 

de bouwwerkzaamheden begonnen zijn in de Sovjettijd. Nadien maken we nader kennis met de stad 

en zien o.a. het statige operagebouw en bezoek aan het kloppend hart van de moderne stad, het 

Republiek plein en bezoek aan het prachtig historisch museum van Armenië. Verder naar het 

museum van de Genocide en de bijhorende memorial. Van hieruit heeft u een panoramisch uitzicht 

over de stad. Terugkeer naar uw hotel. 

Dag 3 : Yerevan - Khor Virap - Areni - Noravank - Yerevan (o-m) 
We rijden vandaag zuidwaarts door de Araratvlakte naar Khor Virap (“diepe put”), een oud 

pelgrimsoord met muren omwald. Gregorius, de eerste Armeense heilige en stichter van de 

Apostolische Kerk, werd hier 13 jaar gevangen gehouden. De omliggende natuurpracht is hier 

spectaculair. Vertrek naar het dorp Areni, beroemd om zijn verscheidenheid aan wijnen. 

Wijndegustatie in een wijnfabriek. Vertrek naar het klooster van Noravank, gelegen in een dal en 

omgeven door majestueuze bergen. Het is een van de meest opmerkelijke middeleeuwse 

monumenten. 

Dag 4 : Yerevan - Zvarnots - Etchmiadzin - Yerevan (o-m) 
Na het ontbijt rijden we naar de ruïne van de 7de-eeuwse Sint-Gregorius de Verlichte Kerk van 

Zvartnots. Verder naar Echmiadzin, de plek waar de eerste officiële kerk in Armenië werd gebouwd. 

De imposante kathedraal is tegenwoordig het centrum van de Armeense kerk en het religieuze 

kloppende hart van het land. Tot slot bezoek aan de overdekte markt Gumi Shuka met een selectie 

aan lokale producten zoals gedroogd fruit, kruiden,... 

Dag 5 : Yerevan - Garni - Geghard - Yerevan (o-m) 
Bezoek aan het Matenadaran Museum, het instituut van Ouden geschriften. Daarna rijden we naar 

Garni - de enige heidense kerk in Armenië, en maken in de buurt een spectaculaire tocht per 4x4 

naar de “Symfonie van Steen”: een unieke basaltsteenformatie. Hierna woont u een ‘bread-lavash-

bread-making’ ceremonie bij. Vertrek voor een zeer bijzonder bezoek aan het Geghard 

kloostercomplex (Unesco). Het complex bestaat uit verschillende troglodieten - in de berg gebouwd - 

die met elkaar in verbinding staan. 



Dag 6 : Yerevan - Sevan - Dilijan - Tbilisi (o-m) 
Na het ontbijt rit naar het Sevanmeer. Gelegen op 1900m is het één van de hoogst gelegen 

zoetwatermeren in de wereld. Het Sevanmeer wordt ook “de Parel van Armenië” genoemd. Verder 

naar Dilijan (klein Zwitserland) voor een bezoek aan het oude gedeelte. Verder naar het Haghpat 

klooster, gebouwd in de 10de eeuw, en ooit een belangrijk studieoord van de Armeense Apostolische 

kerk. We rijden naar Sadachlo, de grens met Georgië. Na de grensformaliteiten wisselen we van bus 

en gids. Rit naar Tbilisi en installatie in hotel Coste*** of Gallery Palace**** of gelijkwaardig. 

Dag 7 : Tbilisi (o-m) 
Na het ontbijt bezoeken we Georgië’s hoofdstad. Het oude stadsdeel lijkt wel een openluchtmuseum 

met zijn pittoreske straatjes, pleintjes en houten huisjes langs de rivier. Vanuit het Narikhala fort 

heeft men zicht op de Kura rivier en de stad. Hier bevindt zich ook de 13de -eeuwse Metekhikerk. In 

het nieuwe stadsdeel van Tbilisi is het heerlijk flaneren over de imposante en elegante Rustaveli 

Boulevard. Een brede straat vol klassieke gebouwen en talloze winkels en terrasjes. Je vindt er het 

Parlement, de Opera en het Staatsmuseum. 

Dag 8 : Tbilisi - Mtskheta - Bordjomi - Akhaltsikhe (o-m) 
Rit naar Mtskheta, de oude hoofdstad van het land, gelegen op een strategische plek waar twee 

rivieren samenvloeien. Rit naar Borjomi, waar u een wandeling maakt door het beroemde 

Mineraalwaterpark. Het water van Borjomi is over de hele wereld bekend om zijn unieke smaak en 

helende eigenschappen. Bezoek aan het fort van Rabat en rit naar Akhaltsikhe. Overnachting in hotel 

Lomsia***. 

Dag 9 : Akhaltsikhe - Vardzia - Tbilisi (o-m) 
Vandaag verkennen we een van de meest indrukwekkende locaties in Georgië, het grottencomplex 

van Vardzia. Ondanks de vernietigende aardbeving in de 13e eeuw bleven er nog talrijke 

grotwoningen, wijnkelders en kerken overeind. Terugkeer naar Tbilisi en installatie in uw hotel. 

Dag 10 : Tbilisi - Bodbe - Sighnagie - Tbilisi (o-m) 
Van Tbilisi rijden we naar Khahetië, de wijnstreek bij uitstek. Onderweg bezoek aan het Bodbe-

klooster, iets ten zuiden van het dorp dat gewijd is aan Sint Nino, de vrouw die in de 4e eeuw het 

christendom naar Georgië bracht en hier overleed. Hierna verder naar Sighnagie een koninklijke stad 

met muren omwald en met 23 torens. Het is er aangenaam wandelen in de smalle straatjes met haar 

rijkelijk gedecoreerde balkons. 

Dag 11 : Tbilisi - Ananuri - Stepantsminda - Tbilisi (-m) 
We rijden over de ‘Georgian Military Highway’ richting Kazbegi. Deze historische verbindingsweg 

naar Rusland gaat dwars door het Kaukasusgebergte en al snel zitten we te midden van de 

bergreuzen. We stoppen bij het kloostercomplex van Ananuri. Hierna rit naar Stepantsminda. Rit 

naar de Gergeti Trinity kerk, volledig geïsoleerd op een heuveltop met als achtergrond de 

besneeuwde Mount Kazbek (5047m). 

Dag 12 : Tbilisi (o) 
Vrije dag. 



Dag 13 : Tbilisi - Brussel 
Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. 

 

 


