ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
22 -30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΤΥΦΛΙΔΑ-TELAVI-MTSKHETA-SIGNAKHI – ANANURI –KAZBEGIBORJOMI-VARDZIA-KAKHETI
1η ημέρα Δευτέρα 22 Ιουλίου
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 22:00.

ΑΘΗΝΑ

2η ημέρα Τρίτη 23 Ιουλίου
ΑΘΗΝΑ-ΤΙΦΛΙΔΑ-IKALTO
Αναχώρηση για την Τιφλίδα με την πτήση στις 00:30.Άφιξη στην Τιφλίδα στις
04:15.Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο χωρίο Ikalto στην περιοχή
Telavi. Λίγος χρόνος για ξεκούραση και 1η διανυκτέρευση.
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
(Alaverdi Cathedral) είναι ο δεύτερος υψηλότερος ναός της Γεωργίας και παράδειγμα
αρχιτεκτονικής του 11ου αιώνα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι Ικαλτο
(Ikalto Monastery) το οποίο ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα από τον St. Zenon. Συνεχίζουμε
στο συγκρότημα των μοναστηριών στην Shuamta και στο Μοναστήρι Akhali
Shuamta που χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Διανυκτέρευση
3η ημέρα Τετάρτη 24 Ιουλίου
TELAVI-SIGHNAGHI-IKALTO
Πρωινό. Αναχώρηση για το Sighnaghi καθοδόν θα επισκεφθούμε την Ι.Μ. Bodbe
(Bodbe St.Nino’s Church) όπου βρίσκεται ο τάφος της Αγίας Ισαποστόλου Νίνα , η
οποία θεωρείται ότι τον 4ο αιώνα κήρυξε τον Χριστιανισμό στην Γεωργία. Το
Μοναστήρι λειτουργεί από το 1889 ως Γυναικείο. Συνεχίζουμε στην πόλη
Sighnaghi η οποία περικυκλώνεται από ένα μεγάλο οχυρωματικό τείχος με 23
πύργους. Περιήγηση στην περιοχή Kakheti και στην κοιλάδα Alazani. Θα
επισκεφθούμε το φρούριο Γκρέμι (Gremi) που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα
καθώς ήταν κατοικίες των βασιλέων και έχει μετατραπεί σε ένα δημοφιλές
τουριστικό αξιοθέατο της χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η Διανυκτέρευση
4η ημέρα Πέμπτη 25 Ιουλίου
MTSKHETA-GUDAURI
Πρωινό. Αναχώρηση για το Μοναστήρι Jvari (Jvari Monastery) του 6ου αιώνα. Το
Jvari είναι άρρηκτο δεμένο με την ιστορία του χριστιανισμού στη Γεωργία. Jvari
στα Γεωργιανά σημαίνει σταυρός και σύμφωνα με την παράδοση τον 4ο αιώνα ,
εκεί η Αγία Νίνα, μαζί με τον Βασιλιά Μίριαν τον Γ', ύψωσαν έναν τεράστιο
ξύλινο σταυρό για την ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας του

βασιλείου. Έχει αναφερθεί ότι ο σταυρός είναι θαυματουργικός και προσέρχονται
προσκυνητές από όλη την περιοχή του Καυκάσου. Από την πλαγιά που βρίσκεται
το Μοναστήρι θα δούμε το σημείο που συναντιούνται οι ποταμοί Aragvi και Kura.
Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό Svetitskhoveli (Svetitskhoveli Cathedral) που
χρονολογείται το 1010-1029. Στο σημείο που βρίσκεται θαμμένος ο Χιτώνας του
Κυρίου. Συνεχίζουμε στην Μτσχέτα με επίσκεψη στην εκκλησία της
Μεταμορφώσεως Stamtavro - γυναικείο Μοναστήρι της Αγ. Νίνα το οποίο
χτίστηκε τον 4ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε τον 11ο αιώνα. Στο σημείο έχουν
ταφεί ο βασιλιάς Mirian και η βασίλισσα Nana, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που
δέχθηκαν το ιερό βάπτισμα. Θα προσκυνήσουμε τα Ιερά λείψανα και τον τάφο του
Οσίου Γαβριήλ του Ομολογητή του δια Χριστόν Σαλού. Άφιξη στο ξενοδοχείο στην
περιοχή Gudauri. Διανυκτέρευση.
4η Διανυκτέρευση
ANANURI-KAZBEGI-AKHALTSHIKHE
5η ημέρα Παρασκευή 26 Ιουλίου
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή Kazbegi που βρίσκεται σε υψόμετρο
2.379μ.πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Άφιξη στην μικρή πόλη του
Kazbegi με θέα στο βουνό Kazbek(ή Mkinvari) 5.033m, το έβδομο ψηλότερο σημείο
του Καυκάσου. Ανάβαση με μικρά αυτοκίνητα 4Χ4 στην εκκλησία της Αγ. Τριάδος
στο Gergeti (Gergeti Holy Trinity Church) η οποία βρίσκεται στα 2.170μ. και θα
θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο φρούριο Ananuri
το οποίο βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Aragvi. Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα
χρονολογείται από τον 16ο-17ο αιώνα. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τον Ναό
Samtavisi (Samtavisi Cathedral) που ιδρύθηκε το 572 και ξαναχτίστηκε το 1030.Ο
Ναός υπέστη μεγάλες ζημιές από τους σεισμούς και ανακατασκευαζόταν από τον
15ο έως τον 19ο αιώνα. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η Διανυκτέρευση
6η ημέρα Σάββατο 27 Ιουλίου
BORJOMI-VARDZIA-ΤΙΦΛΙΔΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των σπηλαίων στην περιοχή Vardzia.Το
μοναστικό σύμπλεγμα της Vardzia είναι ένα αρχιτεκτονικό θαύμα της
μεσαιωνικής εποχής. Η κατασκευή της ξεκίνησε από τον βασιλιά Γεώργιο τον Γ’
ενώ επεκτάθηκε από την κόρη του βασίλισσα Ταμάρα το 1185 μ.Χ. ως καταφύγιο
στις Μογγολικές επιδρομές. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε κάτω από το βουνό
Erusheli, το οποίο επιλέχθηκε για το σκληρό του πέτρωμα. Κατασκευάστηκαν 13
επίπεδα, ενώ οι φυσικές σπηλιές που υπάρχουν στο εσωτερικό του βουνού
μετατράπηκαν σε περισσότερα από 6.000 δωμάτια για να μπορούν να φιλοξενούν
τόσο τους μοναχούς του μοναστηριού όσο και τους κατοίκους. Το 1283 ένας
μεγάλος σεισμός προκάλεσε κατολίσθηση και κατέστρεψε μεγάλο μέρος της

κατασκευής αλλά αποκάλυψε τους σημαντικότερους κρυμμένους θησαυρούς.
Άφιξη στο ξενοδοχείο στην Τιφλίδα. Διανυκτέρευση.
6η Διανυκτέρευση
7η ημέρα Κυριακή 28 Ιουλίου
__________
ΤΙΦΛΙΔΑ
Θεία Λειτουργία επιστροφή για πρωινό. Αναχώρηση και ξενάγηση στα αξιοθέατα
της πόλης. Επίσκεψη στον κεντρικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος (SamebaHoly Trinity Cathedral), συνεχίζουμε στην εκκλησία Μετέχι (Metekhi church)που έχει
χτιστεί τον 12ο αιώνα. Επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό Σιόνι (Sioni Cathedral) ένα
από τα φημισμένα μνημεία της παλαιάς πόλης που τιμητικά πήρε το όνομα του
από το όρος Σιών στα Ιεροσόλυμα. Επίσκεψη στον Ναό Αντσισχάτι (Anchiskhati
Basilica), ο πρώτος ναός είχε χτιστεί τον 6ο αιώνα ο οποίος καταστράφηκε
ολοσχερώς, τον 17ο αιώνα ξαναχτίστηκε όπως ο αρχικός. Ελεύθερος χρόνος και
επίσκεψη στο Θησαυροφυλάκιο του Εθνικού Μουσείου όπου φυλάσσονται
αρχαίες θαυματουργές εικόνες. Διανυκτέρευση.
7η Διανυκτέρευση
ΤΙΦΛΙΔΑ-KAKHETI
8η ημέρα Δευτέρα 29 Ιουλίου
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στη Μονή σπηλιά Davit Gareja. Η μονή
ιδρύθηκε από τον Άγιο Davit πατέρα των Ασσυρίων τον 6ο αιώνα. Το μοναστήρι
είναι σε ένα σύμπλεγμα βράχων με σπηλιές, αυλές εκκλησίες και άλλα κτήρια.
Ένα άλλο σύμπλεγμα των μοναστηριών στο Udabno είναι γνωστό για τις
τοιχογραφίες του 9ου και 13ου αιώνα. Περιήγηση στην περιοχή. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η Διανυκτέρευση
9η ημέρα Τρίτη 30 Ιουλίου
ΤΙΦΛΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ
Τις πρώτες πρωινές ώρες αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Τιφλίδας.
Αναχώρηση για την Αθήνα με την πτήση στις 05:15.Άφιξη στο αεροδρόμιο Ελ.
Βενιζέλος στις 07:10. Ολοκλήρωση της εκδρομής.
Πτήσεις Aegean air
23 Ιουλίου Αθήνα Τιφλίδα αναχώρηση 00:30 άφιξη 04:15
30 Ιουλίου Τιφλίδα Αθήνα αναχώρηση 05:15 άφιξη 07:10

πτήση Α3-896
πτήση Α3-897

Σημείωση: Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποίηση τη σειρά του προγράμματος της
εκδρομής για λόγους καλύτερους διεξαγωγής χωρίς να παραληφθεί κάτι από αυτό. Αν κατά την
επίσκεψη μας σε κάποιο προσκύνημα για διαφόρους λόγους δεν υλοποιηθεί η επίσκεψη το
γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη όμως επικοινωνεί συνέχεια με τις Ιερές Μονές –
Προσκυνήματα για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.

Τιμή συμμετοχής: 820€ /άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: (9 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (με φόρους αεροδρομίων)
ΑΘΗΝΑ-ΤΙΦΛΙΔΑ-ΑΘΗΝΑ
Περιλαμβάνεται μία παραδοτέα αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή στην
καμπίνα έως 8 κιλά

•
•
•
•
•
•
•

8 Διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή (Πρωινό και Γεύμα ή Δείπνο)
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
Μεταφορές με Λεωφορείο όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
9 ημέρες έμπειρο Συνοδό-Ξεναγό
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλεια
Ενημερωτικό διακριτικό Προσκυνητή (Laneyard)
Αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο Προσκυνήματος

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Είσοδοι σε Μουσεία, και ότι άλλο δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Φιλοδωρήματα
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Για το ταξίδι στην Γεωργία μπορείτε να ταξιδέψετε με διαβατήριο ή με ταυτότητα νέου
τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες)
Ξενοδοχεία 4* ή σε παρόμοια στην ίδια κατηγορία :
1.Τιφλίδα – Vere Palace Hotel
2. Ikalto – Savaneti Hotel
3. Akhaltsikhe- Lomsia Hotel
4. Gudauri – Alpina Hotel

Διοργάνωση
Ορθόδοξα Προσκυνήματα
www.proskinimata.gr
Γραφείο Γενικού Τουρισμού MH.TE. αριθ.0933Ε60000063200

