
Fottur i Georgia 2019 – vandring i 

Kaukasus ved Kazbegi. 

 

 
Velkommen til åtte dager med flotte fjellturer og god mat i fantastiske 
omgivelser. Georgia byr på alt en fjellturist kan ønske seg. Mellom dagsturene i 
pittoresk natur bor vi på et hyggelige lite vertshus i Kazbegi. Fotturene er godt 
tilrettelagt og passer for de fleste.  

 

 

Mellom Svartehavet på den ene siden og Kaukasus på den andre siden ligger et lite 

besøkt, men veldig spennende land med en fot i Asia og den andre foten i Europa. 

Georgia kan by på alt en fjellturist ønsker seg, grønne daler med vingårder i sidene, 

og hvite, alpine topper i horisonten. Vi flyr fra Norge til Tbilisi og begynner oppholdet 

med sightseeing i gamlebyen i Tbilisi. Her finner vi kirker og katedraler fra tidlig på 

600-tallet. Etter en natt på hotell kjører vi fra Tbilisi og nordover opp i fjellet. På turen 

kjører vi innom Georgias gamle hovedstad Mtskheta for en liten runde med 

omvisning i den 3000 år gamle byen. Her, som i Tbilisis eldre bydel, finnes arkitektur 

fra så tidlig som på 500-tallet. Både Jvari Church og Svetitskhoveli Cathedral er 

oppført på UNESCOs verdensarvliste. Vel fremme i Kazbegi installerer vi oss på et 



hyggelig lite vertshus og de neste dagene følger flotte og varierte dagsturer i storslått 

og vakkert fjellandskap. Vi kan gå langt i å garantere gode fjellopplevelser og 

fantastisk utsikt. Vi besøker blant annet Gergeti Trinity Church, Sabertse Pass (3150 

m), Juta, Truso Gorge og Khada Gorge. Retur til Tbilisi på dag sju og fly hjem til 

Norge tidlig neste morgen 

Begrenset antall plasser. Maksimum 20 deltakere. 
Minimum 10 deltakere.  - Turen kan gå om det er færre deltakere, men da til en 
høyere pris. 

Reiseleder vil være Håvard Buset og Kari Aalvik Buset. 

Pris pr. person: Medlem ca. kr 18000, 

Påmeldingsavgift DNT medlem kr 300. 
Ikke medlem kr 500,- 
Påmeldingsavgiften blir kun tilbakebetalt dersom turen avlyses. 

Depositum tilsvarer beløpet på flyreise ca. kr 5000,- Betales innen 
13.02.2019. Ikke refunderbart 
Beløpet blir fakturert så snart antall deltakere har passert 10 eller turen blir 
fulltegnet. 

Restbeløpet kr 13000,- forfaller til betaling ca. 6 uker før avreise. 
Beløpet er basert på deling av dobbeltrom. 

Forbehold om valutaendringer.  

 
Husk å ha en gyldig avbestillingsforsikring. 

Teknisk arrangør for reisen vil være EcoExpeditions (medlem av 
reisegarantifondet). 

Avreise 21.06.2019 med Baltic Air fra Gardermoen kl14.35. 

Ankomstflyplass Tbilisi - neste morgen. 

Hjemreise: 28.07.2019 fra Tbilisi tidlig morgen med ankomst Oslo formiddag kl 
0840. 

 Små endringer i programmet kan forekomme. 



 

Sentrum av Tbilisi. 

 

Mt. Kazbegi 

 

Treenighetskirken i Georgia.  



 

 

 

Dag til Dag program 

Dag  Program  

21.6  Avreise fra Oslo Baltic Air kl14:35.  

22  Tbilisi  

Vi ankommer Tbilisi 03:25 om morgenen, møtes på flyplassen og blir fraktet til hotellet. 
Ankomsttidspunktet avhenger av hvilke fly vi kommer med. De som er sultne etter flyturen får 
seg en matbit, før vi setter kursen mot gamlebyen – The Old Town – for sightseeing.  
Gamlebyen byr på et rikt utvalg severdigheter innenfor et relativt lite område, etter flyturen er 

det godt å strekke litt på seg og vi går de få minuttene mellom høydepunktene. Vi begynner 

med Metekh Church, kirken er bygd på slutten av 1200-tallet og ligger veldig fint til på en 

klippe rett ved elven Mtkvari. Vi besøker Narikala Fortresssom med flott utsikt over byen. Vi 

avslutter sightseeingen med et besøk på Sulphur Bath. Overnatting på hotell i Tbilisi. 

23  Etter frokost på hotellet setter vi kursen opp i fjellene mot Kazbegi. På turen kjører vi innom 
Georgias tidligere hovedstad, Mtskheta, for en kjapp omvisning i den 3000 år gamle byen.  
Her, som i Tbilisis eldre bydel, finnes arkitektur fra så tidlig som på 500-tallet. Både Jvari 

Church og Svetitskhoveli Cathedral er oppført på UNESCOs verdensarvliste. Fra Mtskheta 

går turen videre opp den vakre og stadig omtalte Georgian Military Highway, som strekker 

seg helt fra Tbilisi og til den russiske grensen der vi besøker Gveleti fossene. Overnatting på 

gjestehus i Kazbegi. Som har rundt 2000 innbyggere og er det administrative senteret i 

regionen. 4 km til fots 300 m høydeforskjell.  

24 Dagstur  
Kazbegi (1750 m) – Gergeti (2170 m) –Sabertse Pass (3150 m) – Kazbegi. Etter frokost 

pakker vi lunsjen, tar på gode sko og går til fjells. Fra Kazbegi tar det i overkant av tre timer 

opp mellom frodige dalsider og skogsterreng til Gergeti Trinity Church på 2170 meters høyde. 

Kirken er bygd på 1300-tallet og ligger utsøkt til på en gresskledt høyde over elven Chkheri 

med utsikt mot breene på Mt. Kazbek (5047 m). Fra Gergeti Trinity Church er det to 

muligheter, de som ønsker det kan fortsette oppover mot Sabertse Pas på 3150 meter, 

herifra er utsikten mot Mt. Kazbegi virkelig spektakulær. De som synes de har fått nok 

høydemeter kan rusle ned til den smale dalen Dariali Gorge som strekker seg helt til den 

russiske grensen. Gruppen samles igjen på gjestehuset i Kazbegi. Dusj, middag og kanskje 

et godt glass vin til kvelds. 14 km / 1200 m  

25  Fottur i Juta  
Kazbegi – Juta (2200 m) – Kazbegi. Dagen begynner vi med en kjøretur gjennom 

spektakulære Sno Valley til den lille landsbyen Juta (2200 m). Turen på den relativt smale 

veien tar langt inn i fjellheimen og vi forstår etter hvert hvorfor landsbyen er avskåret fra 

resten av landet hele vinteren. Det å komme til Juta kan oppleves som en liten tidsreise, 

landsbyen og innbyggerne har holdt på mange av de gamle tradisjonene og det er naturlig å 

sammenlikne det vi ser med hvordan vi hadde det i Norge for ganske mange tiår siden. Fra 

Juta tar vi beina fatt på fint tilrettelagt sti opp til omkring 2600 meter over havet og foten av 

Mt. Chaukhebi (3842 m), vandringen tar totalt pluss minus fire timer. 9 km / 500 m.   

26  Truso Gorge  
Kazbegi – Truso Gorge – Kazbegi. Etter en god frokost kjører vi til den vakre dalen Truso  
Gorge som er kjent som et av Kaukasus’ flotteste områder. Vi passerer isolerte landsbyer 

med sine gamle tårn. Truso Gorge er ca. 25 km lang og er dannet av elven Tergi. I dalen 

finner vi unike geologiske formasjoner i flotte farger. På ettermiddagen kjører tilbake til 

gjestehuset i Kazbegi. 20 km / 400 m  



27  

Stefantsminda-Khada Gorge-Tbilisi  
Vi kjører til Gudari og går innover Khada dalen. Vakker natur med grønne gressbakker med 
masse fargerike blomster. Vi besøker Kada Fortress fra 15-1700 tallet før vi ankommer 
landsbyen Quesheti der bilene venter på oss. 12 km / 850 m Vi fortsetter tilbake til Tbilisi.  
Hotell   

28  
Hjemreise  
Retur til Oslo kl 04:10 med ankomst Gardermoen kl 08:40. med forbehold om ruteendring.  

 

 
Inkludert i prisen er følgende:   

• Flybillett t/r Norge (Oslo) – Tbilisi  
• Tur ihht. programmet ovenfor  
• Overnatting i dobbeltrom  
• All mat, samt kaffe, te og kokt eller renset vann på fjellet  
• Alle avgifter til nasjonalparker  
• Guide og bagasjetransport  
• Transport t/r flyplassen i Tbilisi  

 

Følgende er ikke inkludert i prisen:   

• Tips til guide og bærere ca.  Kr 300,- 
• Lunsj og middag på hotellet i Tbilisi.  
• Drikkevarer som Cola og flaskevann på turen  
•  Eventuelle Visumkostnader   
• Enkeltromstillegg kr1000,- ,-(2018 priser) gjenstand for endring. 

 

Praktiske råd og huskeliste  

  

Penger  

  

Det er minibanker i både Tbilisi og Kazbegi. Dere kan betale med kredittkort i butikkene i Tbilisi. 

Anbefaler at dere tar ut eller veksler penger der.  

  

Utstyr  

  

Dere må være forberedt på kaldt vær med snø og temperaturer ned på minussiden og vind 

oppe i høyden. I tillegg reduseres sirkulasjonen og man fryser litt lettere i tynn luft, særlig på 

hender og føtter, dette kan kanskje merkes, men skal ikke bli noe problem på denne turen. 

Hvis det er klart vær, pleier det å bli behagelig varmt når solen kommer opp og det vil være 

mulig å gå i T-skjorte og shorts om dagen i de lavere liggende områdene.   

  

Visum  

  

Per i dag trenger ikke norske passholdere visum til Georgia, men det har vært snakk om å 

innføre visum. Vi skal holde oss oppdaterte på dette.   

 

Utstyrs og vaksinasjon liste blir sendt ut til de som melder seg på turen. 

 

Egenerklæring om helse blir tilsendt og må sendes inn. 

 

 

 

 







 


