
PYHIINVAELLUS GEORGIAAN
2.-11.9.2022

(10 päivää, 9 yötä)

PAX 10 +1  
Hinta: perushinta 1 621 €/hlö

Matkan perushintaan sisältyvät
- lentoliput ja lentokenttäverot
- perillä matkakohteessa
lentokenttäkuljetukset 
- ohjelmanmukainen majoitus kahden hengen huoneissa 
- puolihoito: aamiainen ja illallinen päivittäin, 9 X aamiainen, 8 X illallinen, 1 X lounas
- retket ja kuljetukset ilmastoidulla nykyaikaisella bussilla 
- suomenkielisen oppaan palvelut

Matkan perushintaan eivät sisälly
- alkoholijuomat
- lentokenttäkuljetukset Helsingissä
- matkavakuutus
- lisämaksu 1 hengen huoneesta 260 €
- mahdolliset muut erityispalvelut

Majoituspaikkojen taso vaihtelee.

HUOM! Erikoisruokavalioita ei välttämättä voida toteuttaa. Ei sovi liikunta- ja aistirajoitteisille.

Matka toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 10 henkeä.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen info@miway.fi
Ilmoittautumiseen tarvitaan
- kopio passin kuvasivusta
- puhelinnumero
- ilmoittautumismaksu 300 € - ei palauteta jos peruutat matkan 12.6. jälkeen

HUOM!
Varmistathan, että matkavakuutuksesi on voimassa jo varausvaiheessa!
Passin tulee olla voimassa väh. 6 kk matkan jälkeen.
Matka maksetaan kolmessa erässä: Varausmaksu 300 €, 700 € 15.7. mennessä ja loppuosa 
8.8 mennessä. 

Wilhelmiina Virolainen
info@miway.fi
+358 50 5488223

mailto:miwaymatkat@gmail.com


PYHIINVAELLUS GEORGIAAN 2.-11.9.2022

OHJELMA

Pe 2.9.
Lento Helsingistä 19:25 Istanbuliin 22:55

La 3.9.
Lento Istanbulista 01:20 Tbilisiin 04:35 
Bussimatka ja majoittuminen hotelliin.
Lepoa.
Aamiainen.
Kävelykierros vanhassa Tbilisissä:
Metekhin kirkko (1278-1289) Kura joen rannalla, jonne on haudattu ensimmäinen 
georgialainen suurmarttyyri Shushanik.

Sionin katedraali (500-l.) pyhitetty Jumalanäidin kuolinuneen nukkumisen (Uspenien) 
muistolle, nimetty Jerusalemin Sionin kunniaksi. Katedraalissa säilytetään Georgian tärkeintä 
aarretta - Pyhän Ninan ristiä, joka on valmistettu viiniköynnöksestä ja siihen on kierretty 
Georgian valistajan Ninan hiuksia. Lisäksi katedraalissa säilytetään apostoli Tuomaan päätä. 
Nykyään Sion on Georgian patriarkan kaatedraali.

Anchiskhatin kirkko (500-l.) - Tbilisin vanhin Jumalanäidin kirkko.

Nousu köysiradalla Narikalan linnoitukselle. Tbilisin vanhan ajan kuuluisin ja vanhin 
muistomerkki.  

Illallinen.

Su 4.9.
Aamiainen.

Matka Dzhvarin luostariin ja kirkkoon (600-l.). Sijaitsee vuoren huipulla, missä Kura ja Aragvi -
joet yhtyvät, missä historiallisten lähteiden mukaan pyhä Nino asetti ristin. Dzhvari on yksi 
arkkitehtuurin mestariteos arkkitehtonisten muotojensa täydellisyyden vuoksi, Georgian 
ensimmäinen maailmanperinnön muistomerkki.

Edelleen matkustamme Aragvin vastakkaiselle rannalle Georgian läntisen valtakunnan Kartlin
vanhaan pääkaupunkiin ja hengelliseen keskukseen Mtskhetaan. Ainutlaatuisten kristillisten 
pyhien esineiden vuoksi Mtskhetaa kutsutaan «Toiseksi Jerusalemiksi».

Käymme Svetitskhovelin 12 apostolille pyhitetyssä katedraalissa, jonka perustaan on 
haudattu Kristuksen viitta. Täällä säilytetään myös profeetta Eliaan lampaannahkaa. Tämä 
paikka on myös monen georgialaisen kuninkaan hautapaikka. 

Samtavron Kristuksen kirkastumisen kirkko ja Pyhän Ninon naisluostari. UNESCOn 
maailmanperintökohteisiin kuuluvan Samtavron kirkon oletetaan perustetun 300-luvulla. 
Kirkossa sijaitsevat mm. Pyhien kuningas Mirian III:n ja munkki Gabrielin haudat. 



Paluu Tbilisiin hotelliin, illallinen.

Ma 5.9.
Aamiainen.
Lähtö Kakhetian hallintoalueelle.
Koko päivän retki David-Garejan luostarikompleksiin (500-l.), joka sijaitsee kaakkoon 
Tbilisistä Georgian ja Azerbaidzhanin rajalla. Kompleksi käsittää noin 20 kallioihin veistettyä 
luostaria. 

Matkalla pistäydymme Numisin viininvalmistusmuseossa. Tutustumme georgialaiseen viini- ja
leipäperinteeseen ja churchela -herkun valmistukseen. 

Majoittuminen hotelliin Telavissa, illallinen.

Ti 6.9.
Aamiainen.
Ikalton luostari on yksi Georgian ensimmäisistä. Sen on perustanut yksi assyrialaisista isistä 
pyhittäjä Zeno Igaltolainen 500-luvulla. Luostarikompleksissa on toimiva kirkko, missä voi 
kumartaa sen perustajan, pyhittäjä Zeno Igaltolaisen pyhäinjäännöksiä. Luostarilla on myös 
ollut oma akatemia, jonka oppilaiden joukossa on ollut myös kuuluisa georgialainen runoilija 
Shota Rustaveli. 

Alaverdin katedraali sijaitsee Alazanin laaksossa. Tämä Pyhän Georgioksen miesluostari on 
perustettu 500-luvulla. Se on ollut Kakhetian ruhtinaskunnan pääkatedraali. Katedraalin 
pyhän pöydän alla sijaitsevat pyhän kuningattaren, suurmarttyyri Ketevanin ja pyhittäjä Joosef
Alaverdilaisen pyhäinjäännökset.
Lounas Lili MurTazashvilin perinnetalossa.
Hallintoalueen pääkaupunki Telavissa kuningas Erekle II:n palatsi.

Illallinen ja yöpyminen Telavissa.

Ke 7.9.
Aamiainen.
Käynti vanhassa Gremin kaupungissa, joka oli Suuren Silkkitien vilkas kauppakaupunki. 
1500- ja 1600-luvuilla Gremi oli Kakhetian hallintoalueen pääkaupunki niin pitkään, kunnes 
shaahi Abbas I:n sotajoukot vuonna 1615 hajoittivat sen maan tasalle. Gremin linna on 
arkkitehtoninen kokonaisuus (1565), joka muodostuu arkkienkelien Mikaelin ja Gabrielin 
kirkosta, kellotapulista, kolmikerroksisesta palatsista ja viinikellarista, ja sitä ympäröi muuri 
torneineen.

Matkalla pistäydymme Zazan viiniruukkupajalla.

Nekresin luostari on pienehkö toimiva miesluostari, joka sijaitsee korkealla vuorella Alazanin 
laakson yläpuolella. Täällä jo 300-luvun lopulla oli kirkko, joka rakennettiin pian sen jälkeen, 
kun kristinusko oli julistettu viralliseksi uskonnoksi. Yksi 13:sta assyrialaisista isistä, Abibos 
Nekresiläinen perusti luostarin 500-luvulla. Abibos koki marttyyrikuoleman persialaisten 
toimesta. Pääkirkko on pyhitetty Jumalanäidille.



Paluu hotelliin Tbilisiin, illallinen.

To 8.9.
Aamiainen. 
Ajo Suuren Kaukasuksen vuoristoon vanhaa Georgian sotilastietä. Maastoautoretki Gergetin 
Pyhän Kolminaisuuden luostarikirkolle (1300-l.)  2170 metrin korkeuteen. Kirkolta on 
henkeäsalpaavat näköalat vuoristoon. Lyhyt kävelyretki Gveletin vesiputouksille. 
Illallinen ja yöpyminen Gudaurissa. 

Pe 9.9.
Aamiainen.
Legendaarinen Ananurin linnoitus (1600-l.) 
 Aragvi-joen varrella.
Atenis Sioni kirkko (600-l.) Kirkko sijaitsee Tana-joen laaksossa, joka tunnetaan historiallisten 
monumenttiensa lisäksi maisemistaan ja viinistään. Kirkon seinillä on esimerkkejä 
georgialaisten aakkosten vaiheista ja kirjoitustyyleistä. 

Paluu hotelliin Tbilisiin, illallinen.

La 10.9.
Aamiainen.
Käynti maailman korkeimmassa ortodoksisessa kirkossa, Sameban Pyhän Kolminaisuuden 
katedraalissa. Se on yksi nykyaikaisimmista Georgian kirkoista ja rakennettu kansan 
lahjoittamin hyväntekeväisyysvaroin. 
Armenialainen pyhän Georgioksen kirkko, johon on haudattu Kaukasuksen kuuluisin 
runonlaulaja, munkki Sayat-Nova.

Iltapäivällä vapaata aikaa Tbilisissä.

Lähtöillallinen ja yöpyminen Tbilisissä.

10. päivä
Lento 5:30 Tbilisistä Istanbuliin 7:05 ja
8:30 Istanbulista Helsinkiin 11:50.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Miway Oy 
- elämyksiä suomalaisille Armeniassa ja Georgiassa - 


