Transkaukasus
Azerbaidžan - Georgia - Armenia
Kaukasia, täysin ainutlaatuinen ja suurenmoinen osa maailmaa. Se on Mustaltamereltä Kaspianmerelle
ulottuva maapallon rikas alue. Se koostuu kolmesta itsenäisestä valtiosta: Azerbaidžanista, Georgiasta
ja Armeniasta. Alueen kansoissa näkyi jo varhaisilta ajoilta lähtien - ja näkyy edelleen poikkeuksellinen etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus.
Kreikan historioitsija Strabo 5. vuosisadalla eKr. kuvaa tätä aluetta ja vertaa sitä muinaiseen
egyptiläiseen väestöön. Tähän mennessä georgialaisten tai armenialaisten alkuperää muinaisesta
Egyptistä ei kuitenkaan ole todistettu.
Myöhemmin, Kristuksen syntymästä lähtien, alueen läpi kulki muinainen Silkkitie. Koska
Transkaukasia muodostaa sillan Euroopan ja Aasian välillä, tämä alue on aina ollut muiden kansojen
mielenkiinnon kohteena. Kaikki vallankumoukselliset, jotka maailma tuntee, olivat myös
Kaukasuksella. Tätä kautta kulki tie Eurooppaan. Mutta niin georgialaiset kuin armenialaiset ovat
säilyttäneet uskonsa, kulttuurinsa ja alueensa vuosisatojen ajan nykypäivään asti.
Näissä kolmessa upeassa maassa käymme matkamme aikana!

Ohjelma:
1. päivä Helsinki – Baku
2. päivä Baku
3. päivä Baku - Gobustan – Sheki
4. päivä Sheki - Sighnaghi – Tbilisi
5. päivä Tbilisi
6. päivä Mtskheta, Uplisziche
7. päivä Tbilisi – Dilijan
8. päivä Dilijan - Sevan – Yerevan
9. päivä Khor Virap, Noravank
10. päivä Echmiadzin, Zvarnots
11. päivä Yerevan – Helsinki
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Azerbaidžan
1. päivä: Helsinki - Baku
Saapuminen Bakuun. Siirtyminen Central Park Hotel 4 ****
Sisäänkirjautuminen hotelliimme ja tervetuliaismalja. Vapaa-aikaa
virkistäytymiseen ja omatoimiseen illalliseen.

2. päivä: Baku (A / L / I)
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen vanhan kaupungin kävelykierros: Shirvanshah Palace, Vintage-moskeijat,
Bathhouse, Market Square, Caravan Palace «Multani» ja «Bukhara» ja Maiden-torni.
Nautimme lounaan Royal Gardenissa. Sen jälkeen "Ateshgah" -historialliseen museoon vierailu, mitä usein
kutsutaan "Bakun tuomiokirkoksi" sekä vierailu niin kutsuttuun polttaviin vuoriin "Yanar Daq"
Nautimme yhteisen tervetuliaisillallisen paikallisessa ravintolassa "Dolmassa" viineineen.
Palaamme hotelliin, jonka jälkeen sinulla on vapaata aikaa käytössäsi.

3. päivä: Baku - Gobustan - Sheki (A / L / I)
Herkullinen aamiainen hotellissa, jonka jälkeen siirryymme Gobustaniin. Gobustanin valtion suojelualueella on
yli 600 000 arkeologista muistomerkkiä ja niiden välissä myös kalliomaalauksia, mitkä ovat keskimäärin 5.00020.000 vuotta vanhoja. Maalaukset esittävät eläimiä, aseita, rituaaleja ja tansseja, taistelijoita keihäät käsissä,
karavaaneja, kuvia auringosta ja tähdistä.
Täältä siirrymme viehättävään Shekiin. Ajomatka on noin 5 tuntia.
Nautimme lounaan matkan varrella. Saavumme Central Park -hotelliin 4 **** Sheikissä. Majoitumme
huoneisiimme, jonka jälkeen lähdemme yhdessä illalliselle ravintola "Chelebi Xansssa" viineineen.

Georgia
4. päivä: Sheki - siirtyminen Georgiaan - Luomuviinitila Jakeli
– Sighnaghi - Vakirelebi - Tbilisi (A / L / I)
Nautimme runsaan aamiaisen hotellilla, jonka jälkeen ajamme
Lagodechiin, missä Georgian ja Azerbaidžanin välinen raja kulkee.
Georgia odottaa meitä täydellä sydämellä ja ilolla!
Jakelin luomuviinitilalla tutustumme tilan kvevri kellariin,
maistamme heidän luomuviinejään ja nautimme ruokaa, samalla
katseen levätessä Suuren Kaukasuksen vuorilla.
Sitten ajamme historialliseen Sighnaghin kaupunkiin, joka on
rakennettu korkealle kukkulalle. Sighnaghista näemme valtavat
Alazanin niityt ja suuret Kaukasuksen vuoret. Täällä teemme pienen
kävelykierroksen.
Sen jälkeen siirrymme perheviinitila "Vakirelebille", jossa
tutustumme heidän luomuviininvalmistukseen ja nautimme runsaan illallisen viineineen.
Illallisen jälkeen ajo Tbilisiin, jossa majoitumme viihtyisään hotelliin aivan vanhan kaupungin sydämessä.
Sykkivä yöelämä on vain kivenheiton päässä hotellistamme, joten mukaan vaan!

5. päivä: Tbilisi (A / L / I)
Aamiaisen jälkeen lähdemme matkaoppaamme johdatuksella tutustumaan kaupunkiin. Georgian pääkaupungin
Tbilisin perusti 5. vuosisadalla kuningas Vachtang Gorgasali. Kaupunki nimettiin "Tbilisiksi" (tbili tarkoittaa
lämpimää) lämpimien rikkilähteiden vuoksi.
Aloitamme kiertueen "Metechin kirkosta", mistä avautuu unohtumaton näkymästä koko vanhaan kaupunkiin.
"Metechi" kirkko on Georgian keskiaikaisen arkkitehtuurin viimeinen malli (rakennettu 1300-luvulla).

Seuravaksi menemme Metechin siltaa pitkin ja kuljemme köysirataa Narikalan linnoitukselle, mitä käytettiin
kaupungin puolustamiseen keskiajalla ja Silkkitien aikoihin.
Näemme linnoituksen ja seuraamme vanhoja, kauniita ja kapeita kujia kylpyläkeskukseen, mikä kaupungin
historian alusta alkaen ja edelleen vetää puoleensa vierailijoita.
Jatkamme vesiputoukselle, Caravanseraiin, Sionin katedraaliin ja 6. vuosisadan Antschischati-basilikaan. Sitten
kävelykierroksemme jatkuu, kunnes pääsemme Chardin-kadulle. G.Vino-ravintolassa nautimme kevyen lounaan
ja luomuviininmaistajaisten ohella opimme sen valmistuksesta. Sen jälkeen voit nauttia vapaa-ajasta omien
toiveidesi mukaan. Illalla nautimme yhteisen illallisen mukavassa georgialaisessa ravintolassa viineineen
paikallisen musiikin siivittämänä. Illallisen jälkeen paluu hotelliin.

6. päivä: Tbilisi - Mzcheta - Uplisziche - Tbilisi (A / L / I)
Aamulla voit nauttia vapaa-ajasta, kunnes lähdemme Chardakhi nimiseen kylään (25 km Tbilisistä). Täällä
maistelemme georgialaisia luomuviinejä ja nautimme kevyen lounaan. Sen jälkeen siirrymme luolakaupunki
Upliszichekseen, mikä on hiekkakivistä rakennettu, antiikin ajan kaupunki. Kaupungin historia alkaa II ja I
vuosituhannen välillä ennen vuosisadan vaihdetta. Sillä on aina ollut voimakas uskonnollinen ja strateginen
merkitys Kaukasiassa. Täällä näemme tien, missä ovat mm. muinaiset teatterit, varhaiskristillinen basilika,
pakanalliset alttarit, sekä pystysuoran tunnelin, mitä käytettiin toimittamaan vettä kaupunkiin piirityksen aikana.
Historian kirjalliset lähteet kertovat meille, että Upliszichen antiikin ajan Silkkitie kulki tätä kautta alkaen 4:stä
vuosisadasta. Keskiajalla Upliszichelssä oli 700 luolaa, joista tänään on 150 nähtävänä. Uplisziche on museo,
mikä kertoo meille kaikki maan elämänvaiheet ja se on houkutteleva matkailukohde Georgiassa. Tämän jälkeen
paluu Tbilisiin.
Illallinen perinteisessä georgialaisessa Tbilisin ravintolassa viineineen.

Armenia
7. päivä: Sadakhlo - Haghpat - Lori Berd – Dilijan - Sevan (A / L / I)
Runsaan aamiaisen jälkeen ajamme Georgian ja Armenian rajalle.
Tapaamme Sadakhlo-rajalla uuden oppaan ja vaihdamme linja-auton. Menemme vihreiden rotkojen ja korkeiden
tasankojen kautta, missä Debedin vuorijoet halkovat maisemaa, Unescon Haghpat ja Sanahin luostareihin, mitkä
ovat peräisin 10. vuosisadalta. Siellä näemme myös ainutlaatuisen “Kaikki pelastavan Kristus ristillä”-näyttelyn.
Nautimme lounaan idyllisessä Haghpat kylässä, missä tarjolla on parasta shashlikia.
Matka jatkuu edelleen Venäjän kirkosta 1600-luvulla
erottujen Molokansin (Armenian kansallisen
vähemmistön) kylien ohitse. Seuraava pysäkki on ilmaja lämpöhoitokylpylä Dilijanissa, mikä tunnetaan
Pienenä Armenian Sveitsinä. Teemme pienen
kävelylenkin vanhassa korttelissa, missä on puiset
parvekkeet ja pieniä matkamuistomyymälöitä.
Illallinen viineineen ja yöpyminen Dilidchan Dilijan
Resortissa 4 ****.

8. päivä: Dilijan - Sevan - Orbelian Karawanserei
- Noravank - Khor Virap - Yerevan (A / L / I)
Taivaansininen Sevan on Euroopan suurin vuorijärvi ja
toiseksi suurin makeanveden järvi maailmassa (1916 m merenpinnan yläpuolella). Niemimaalla vierailet
Sevanavankin luostarissa (9. vuosisata), mikä monen vuoden ajan toimi Armenian aateliston maanpakopaikkana.
Ylöspäin noustessa voimme katsella Priesterseminaaria ja tulivuorisia vuoristoja. Sitten siirrymme upeiden
vuoristomaisemien halki Selim Passiin (2410 m korkea) ja käymme yhdessä parhaiten 14-vuosisadalta
säilyneessä karawanseriessa (vanha turkkilainen kylpylä ja saippuatehdas), mikä tarjosi turvallisen majoituksen
suurella Silkkitiellä. Sitten ajamme Noravankin luostariin (13. vuosisadalta), mikä sijaitsee kallion tasangon
lopussa olevassa kapeassa Amaghu-rotkossa. Se oli Syunikin piispojen kotipaikka. Nautimme lounaan
paikallisessa ravintolassa.
Vayots Dzorin viinialueella vierailemme pienellä perheviinitilalla, missä maistamme paikallisia viinejä.
Jatkamme Armenian tärkeimmälle pyhiinvaelluspaikkalle Chor Virap luostariin. Täällä oli Armenian entisen
pääkaupungin vankila Artaschat, mihin St. Gregory Illuminator vangittiin 13 vuodeksi ennen kuin hänestä tuli
Armenian uskonnollinen johtaja. St. Gregory Illuminator oli suojeluspyhimys ja ensimmäinen Armenian
apostolisen kirkon virallinen johtaja. Hän oli uskonnollinen johtaja, jonka uskotaan käännyttäneen Armenian
pakanallisuudesta kristinuskon puoleen vuonna 301. Armeniasta tuli näin ollen ensimmäinen kansa, joka
hyväksyi kristinuskon viralliseksi uskonnoksi. Sieltä on ainutlaatuinen näkymä raamatulliselle, 5.156 m
korkealle tulivuori Araratille, missä tämä pyhä vuori näyttää olevan käden ulottuvillasi. Armenian ja Turkin
väliset raja-aidat ovat alle 100 metrin päässä Virap Chorista.
Jatkamme Yerevaniin illalliselle ja yövymme 4 **** hotellissa (Ani Plaza tai Opera Suite).

9. päivä: Yerevan (A / L / I)
Tänään tutustumme yhteen maailman vanhimmista kaupungeista - pääkaupunki Yerevaniin (Jerewaniin),
perustettu 782 eKr. Vierailu Matenadaranissa - vanhojen käsikirjoituksien keskusarkisto ja merkittävä,
tieteellinen tutkimuskeskus ja kansallisen kirjallisuuden monumenttien säilytyspaikka. Nautimme upeasta
näköalasta kaupunkiin ja näemme raamatullisen Ararat Cascade muistomerkin. Tämän jättiläismäisen
muistomerkin sisällä on myös mielenkiintoisia pienempiä nykytaiteen gallerioita. Lähistöllä on Äiti Armenian
patsas. Tämä 50 metriä korkea muistomerkki syrjäytti jättiläismäisen Joseph Stalinin patsaan vuonna 1967.
Lounaan jälkeen kävelemme oppaamme johdolla kaupungin keskustassa, missä näemme Oopperatalon, Ranskan
Squaren, North Avenuen, Tasavallan Aukion, perinteistä Armenian arkkitehtuuria, tärkeimmät ministeriön
rakennukset ja paljon muuta. Sitten matkaamme Tsitsernakaberd kukkulalle (Swallow Fortress), missä
vierailemme Genocide Memorialissa, mikä on omistettu 1915 vuoden 1,5 miljoonan kansanmurhan uhrien
muistolle. Bussiajelu Eduskuntatalon, kaupunginvaltuuston, presidentin asuinpaikan, legendaarisen Jerevanin
radiorakennuksen ja yliopiston ohi. Käymme markkinoilla. Myöhemmin illallinen viineineen ja yöpyminen
Yerevanissa.

10. päivä: Yerevan - Echmiadzin - Hripsime kirkko - Zvartnots katedraali - Yerevan (A / L / I)
Aamiaisen jälkeen tutustumme Echmiadziniin (UNESCON maailmanperintökohde), mikä tunnetaan Armenian
Vatikaanina ja kaikkien armenialaisten katolilaisten kotipaikkana. Echmiadzinin kaupungin kirkot ovat
mestariteoksia klassisen Armenian uskonnollisesta arkkitehtuurista. Vierailemme pääkatedraalissa - se on
ensimmäinen virallinen kristillinen kirkko maailmassa, mikä perustettiin vuonna 303. Meillä on ainutlaatuinen
tilaisuus osallistua sunnuntaijumalanpalvelukseen ja saada tuntuma paikalliseen katolilaisuuteen. Hieman
kauempana on Hripsime-kirkko (7. vuosisadalta), mistä Armenian ensimmäiset marttyyrit ovat peräisin. Lounas
Echmiadzinin lasten kulttuurikeskuksessa sijaitsevassa erityisravintolassa.
Lopuksi menemme Musa Ler kylän kautta, minkä teki tunnetuksi Franz Werfelin romaani Musa Dagh
Neljäkymmentä päivää. Musa Dagh on romaani vuodelta 1933. Se perustuu todellisiin toisen maailmansodan
aikana (v. 1915) tapahtumiin koskien Armenian kansanmurhaa. Zvartnotsin katetraali (UNESCON
maailmanperintökohde) 7. vuosisadalta, mikä tunnetaan "Taivaallisten Enkelten" paikkana. Saapuminen takaisin
Yerevaniin. Vierailu Vernissagessa - ulkoilmataide ja kirpputori, jossa armenialaiset taiteilijat ja käsityöläiset
myyvät upeita töitään. Aikaa kävelylle ja ostoksille. Illallinen viineineen ja yöpyminen Yerevanissa.

11. päivä: kotiin lennot
On aika sanoa hyvästit
ja
siirtyä
Yerevanin
lentokentälle, josta paluulento kotiin alkaa.

Hintaan sisältyy:
➢ Lennot Helsinki - Baku ja Yerevan – Helsinki
➢ Lentokenttäkuljetukest kohdemaissa
➢ Henkilöstökulut ja kaikki paikalliset verot matkakohteeissa
➢ Yöpyminen korkealuokkaisissa hotelleissa, kuten ohjelmassa on kuvattu jaetussa 2
hengen huoneessa
➢ Kaikki siirrot mukavassa autossa jossa on ilmastointi, paikallinen kuljettaja ja polttoaine
matkareitin mukaan
➢ Ohjelmassa mainitut ateriat (A / L / I)
(A = aamiainen, L= lounas ja I = illallinen)
➢ Juhlallinen tervetuliaisillallinen ja jäähyväisillallinen
➢ Kaikki illalliset sisältäen rajoitetun määrän viinejä ja pullotetun kivennäisveden henkilöä
kohden
➢ Sisäänpääsyliput ja museo-oppaat
➢ Kivennäisvettä henkilö ajojen aikana
➢ E-VISA-kustannukset
➢ Kaikki paikalliset verot
➢ Viininmaistajaiset ja siihen liittyvät esittelyt ja kellarikierrokset
➢ Ammatillinen, paikallinen, saksan tai englannin kielinen viiniopas aina läsnä
➢ Tulkki / matkanjohtaja / luomuviini-asiantuntija Marjut Langefeld aina mukana
➢ Paljon tietoa, uusia vaikutelmia, kulinaarisia ja kulttuurisia kokemuksia
Hintaan ei sisälly:
➢ matkavakuutus
➢ juomarahat
➢ Muut kustannukset, joita ei mainita ohjelmassa
➢ Henkilökohtaiset kulut
Hinta Helsingistä 2.490, - € / hlö. Yöpymiset jaetussa 2 hengen makuuhuoneessa. Yhden
huoneen lisämaksu 360 € / hlö. Varausmaksu 600 € / hlö, loput 2 kuukautta ennen lähtöä.
Sovellamme Weinwelt Langefeldin matkaehtoja ja osanottaja hyväksyy ne maksaessaan
varausmaksun. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.
Tervetuloa mukaamme tälle ainutlaatuiselle Transkaukasian matkallemme!

Marjut & Manfred Langefeld
www.weinwelt-langefeld.com

