VINPROVNING I GEORGIEN
23 – 28 september, 2020

Välkommen att följa med oss på en spännande resa till vinets vagga!
I det som nu är Georgien har det påträffats över åttatusenåriga fynd av vin i kvevri.
Kvevri är stora lerkrus nergrävda i marken - avsedda för förädling, jäsning och lagring av vin. Dessa
krus kan innehålla 800 – 3 500 liter vin. Kvevrimetoden är upptagen på UNESCO:s världsarvslista.
Vi flyger till huvudstaden Tbilisi. Här bor vi centralt i staden och har möjlighet att under vår vistelse
promenera runt och känna stadens atmosfär. Vi gör också ett besök i den antika huvudstaden
Mtscheta med en historia från 1 000 f Kr. Vi besöker det renommerade vinhuset Bagrationi i Tbilisi
och den familjeägda lilla vingården Iagos Marani.
Resan fortsätter sedan till Georgiens mest kända vindistrikt Kachetien. Här besöker vi flera vingårdar
och får prova många olika viner och lära oss mycket om vintillverkningen.
Vi reser med egen buss tillsammans med engelsktalande guide genom den vackra, orörda naturen
och upplever det lugna lantlivet.

PROGRAM DAG FÖR DAG
Dag 1 – ons 23 sept

Onsdag 23 september – flyg kl 17.40 fr Arlanda
Avresa med Turkish Airlines till Tbilisi, Georgien via Istanbul
Arlanda-Istanbul-Tbilisi

Dag 2 – to 24 sept

Torsdag 24 september – Tbilisi (frukost/lunch/middag)
Ankomst Tbilisi kl 03.15. Buss möter för transfer till vårt hotell i
centrala Tbilisi. Vi får våra rum för vila fram till sen frukost.

Ca kl 11.00

Vinprovningen inleds med besök på Bagrationi.
http://bagrationi.ge/

Bagrationi – sedan 1882 den ledande vinfabriken i
Georgien för mousserande viner. Detta var en av de
största vinfabrikerna i Sovjetunionen och tillverkade
per år upp till 24 miljoner buteljer mousserande
viner av märket ”Sovjetskoje champagnskoje”.

Ca kl 13.30

Lunch
Kort promenad i de centrala delarna av Tbilisi – Georgiens
huvudstad. Vi ser Metekhitemplet, svavelbaden i Abanotubani,
Narikalafästningen mm.
Ledig tid för egna strövtåg eller vila på hotellet.

Ca kl 18,30

Middag på restaurang med georgiska rätter och vin, nationella
danser och musik.
Återfärd till hotellet. Övernattning.

Dag 3 – fre 25 sept

Fredag den 25 september – Tbilisi (frukost/lunch)
Besök i staden Mtskheta – en av de äldsta städerna i Georgien.
Denna stad är ett måste att besöka när man är i Georgien. Staden
har en betydande historisk betydelse och har många antika
monument. Sedan 1994 finns den med på UNESCOs världsarvslista.

Färden går sedan vidare till Chardaki. Vi besöker Iagos
Marani. En charmig vingård där ägaren, Iagos Bitarishvili,
stolt berättar om och låter oss njuta av sina viner till en
hemlagad lunch.
https://www.iago.ge/

Efter lunchen besöker vi slottet Mukhrani. Här får vi höra en del om
den georgiska kungliga familjens historia och intressanta legender
och prova några av slottets viner.
https://chateaumukhrani.com
Buss åter till Tbilisi. Fri tid. Middag på egen hand
Övernattning

Dag 4 – lö 26 sept

Lördag 26 september – Tbilisi-Kakhetiregionen
(frukost/lätt lunch/middag)
Efter frukost åker vi mot Kakhetiregionen.
Vinprovning och lätt lunch i Badiauri – http://badiauricomplex.ge
Vi färdas därefter till den lilla staden Sighnaghi belägen på ca 800 m
ö h och ca 11 mil sydöst om Tbilisi. Detta är en av Georgiens minsta
städer med ca 2 000 invånare. Staden är ett populärt turistmål
eftersom den är belägen i hjärtat av Georgiens vinodlingsregion.
Stadens ekonomi domineras av tillverkning av viner och traditionella
mattor.
Middagen intar på Simonas Dukani. Släkten Simona följer har en
lång släkttradition av vintillverkning. Vi bjuds på folkmusik till
vinprovningen.
https://www.facebook.com/zaoty/
Övernattning i Kvareli

Dag 5 – söndag 27 sept

Söndag 27 september – Kvareliregionen – Tbilisi
(frukost/sen lunch)

Ca kl 11.30

Avfärd från hotellet

Ca kl 12.00

Besök på Kharebas vintillverkare – Gvirabi
Vi åker till Gvirabitunnlarna (www.gvirabi.ge) – Georgiens största
vinkällare som byggdes för militärt ändamål under kalla kriget men
som sedan köptes upp av vintillverkaren Khareba. Vinkällaren, med
totalt 7,7 km underjordiska gångar, härbärgerar nu ca 25 000 flaskor
vin. Vi provar flera av Kharebas röda och vita viner.
http://winery-khareba.com/ge/ghwinis-turi
En stunds fri tid för promenad vid sjön intill.

Ca kl 15.30

Sen lunch och vinprovning hos Schuchmann Wines
(www.schuchmann-wines.com) i Kisikhevi. Denna vingård – belägen
i en mycket vacker omgivning med de kaukasiska bergen i
horisonten - startades år 2006. Deras vin ”Qvevri Saperavi”, årgång
2009, belönades med guldmedalj år 2012.

Schuchmann fick utmärkelsen Bästa
medelstora företag i Georgien år 2011.
Här berättar Ilija Datunashvili för oss
om tillverkningen.

Återresa mot Tbilisi. Ankomst dit ca kl 20-20.30.
Middag på egen hand.
Fri tid fram till bussen avgår mot flygplatsen kl 01.30.
Dag 6 – måndag 28 sept

Måndag 28 september - Tbilisi-Istanbul-Arlanda
Flyget mot Istanbul-Arlanda avgår kl 04.25
Ankomst Arlanda kl 10.10

Vissa justeringar i programmet kan förekomma.

Information gällande anmälan till resan och senaste datum för handpenning samt slutbetalning
kommer att meddelas inom kort.
PRIS:

från 13 500 SEK (avser del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1 800 SEK. )

I resans pris ingår:









Flyg i ekonomiklass t o r Arlanda - Tbilisi
Fyra hotellnätter i delat dubbelrum: tre nätter i Tbilisi och en natt i Kvareli
Egen buss under hela vistelsen
Engelsktalande guide med under hela bussresan och under utflykterna
Vinprovningar på olika vingårdar (Bagrationi, Iagos Marani,
Chateau Mukhrani, Schuchmann Wines, Winery-Khareba (Gvirabitunnlarna), Simonas Dukani
och Badiauri Complex
Kort sightseeingtur i städerna Tbilisi och Mtskheta
Måltider angivna i programmet
Svensk färdledare med under hela resan

I resans pris ingår inte:
 Hotellrum i Tbilisi 27 – 28 september innan avfärden mot flygplatsen 28 september kl 01.30.
Om någon önskar denna extra hotellnatt kan vi hjälpa till att boka rum till en extra kostnad.
 Dricks till guider och chaufförer
För programmet och färdledning svarar Magnolia Trade & Travel Services AB,
Ulla Bergström, ulla@magnolia-tours.com
Reseteknisk arrangör är Islandia AB som ställer lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium.
RESERVATION
Resan genomförs vid minimum 12 deltagare. Max 18 deltagare.
Tariffer och priser är beräknade per december 2019.
Vi reserverar oss för ändringar i program och priser som står utanför vår kontroll såsom eventuella
tidtabelländringar, höjning av flygpris och flygskatter, valutakursförändringar, bränsletillägg etc.
I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.

