Georgien, Azerbajdzjan
och Armenien
14 DAGAR : Baku - Sheki - Tbilisi - Jerevan
Upplev Georgien, Azerbajdzjan och Armenien på egen hand, på datum som passar dig.
Upptäck de natursköna länderna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. Resan startar i Baku och med bil tar ni er
igenom det natursköna Azerbajdzjan via vindistrikten till Georgiens huvudstad Tbilisi. Resan avslutas i den livliga
staden Jerevan. Ni får uppleva landsbygden omgivna av vacker natur och Kaukasus höga toppar. I städerna bjuds
ni på en spännande blandning av hypermoderna stadsdelar, historiska byggnader och sovjetisk arkitektur. Här
samlas lokalbefolkningen på hippa caféer i grönskade parker och traditionella tavernor omgivna av storstadens
livliga fasad.

PROGRAM
DAG 1 - Avresa
Avresa från Sverige till Azerbajdzjan.

Måltider och dryck serveras ombord.
DAG 2 - Ankomst Baku
Ankomst till Baku och ni får transfer till ert hotell. Resten av dagen är fri på egen hand.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 3 - Stadsrundtur i Baku
Utvilade och mätta efter en god frukost möts ni upp av er guide som tar med er på en stadsrundtur. Baku bjuder på en
spännande blandning av modern arkitektur, historiska byggnader och inslag från forna Sovjet. Från Upland park blickar ni ut
över staden och tar er till Icheri Sheher där ni bekantar er med Bakus gamla stadsdelar. Här finner ni Sjirvansjahernas
palats och Jungfrutornet. På kvällen har ni fri tid på egen hand att utforska strandpromenaden längs Kaspiska havet.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 4 - Programfri dag i Baku
Fri dag på egen hand i Baku.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 5 - Azerbajdzjans äldsta stad Sheki
Ni möts upp av er chaufför och påbörjar er resa västerut. Dagens slutmål är den äldsta staden i Azerbajdzjan, Sheki, som
var ett känt stopp längs Sidenvägen. Längs vägen till Sheki gör ni ett stopp i staden Shamakhi känd för sina vingårdar och
mausoleerna Diri Baba och Yeddi Gumbez. Väl framme i Sheki har ni fri tid på egen hand.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 6 - Besök hos georgisk bonde
Efter frukost fortsätter resan och ni åker vidare mot den georgiska gränsen vid Lagodekhi och stannar sedan till i Kvareli,
det charmiga samhället med de vackra vyerna. Här besöker ni en lokal bonde som berättar om vindruvsodlingen och
vinkulturen i Georgien. På gården bjuds ni på en traditionell georgisk lunch innan ni fortsätter till Tbilisi.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 7 - Stadsrundtur i Tbilisi
På morgonen tar er guide med er på en stadsvandring i gamla stan. Tbilisi är känd för sin blandning av olika kulturer och
här finns både georgisk-ortodoxa kyrkor, moskéer, synagogor och romersk-katolska kyrkor. Ni ser bland annat de flera
hundra år gamla Metekhikyrkan, Sionikatedralen och Anchiskhatikyrkan. Ni tar den moderna linbanan upp till Mother
Georgia-statyn och går sedan till Narikalafortet som tronar högt uppe på en kulle. Medan ni färdas uppåt över gamla stans
smala gator kan ni se några av stadens traditionella hus med sina vackert snidade träbalkonger. Väl uppe på fortet bjuds ni
på en fantastisk panoramautsikt över staden.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 8 - Magisk vy över Kaukasusbergen
Idag åker ni norrut mot Kaukasusbergen längs den georgiska militärvägen, en historisk väg som löper mellan Tbilisi och

Ryssland. Detta är en mycket vacker vägsträcka och ni kan njuta av vyerna medan ni färdas genom det bergiga landskapet.
Ni gör ett stopp vid Ananuri, en fästning som är vackert belägen på en kulle precis vid den turkosfärgade
Jinvalireservoaren. Ni fortsätter sedan norrut till Kazbegi, eller Stepantsminda som det numera heter. Stepantsminda är
mest känd för den lilla ortodoxa kyrkan Tsminda Sameba som står ensam på toppen av ett berg. I jeepar beger ni er
uppför berget till kyrkan där ni belönas med en magisk utsikt över Kaukasusbergen. På eftermiddagen återvänder ni till
Tbilisi.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 9 - Programfri dag i Tbilisi
Fri dag på egen hand i Tbilisi.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 10 - Armeniens största sjö Sevan
Er chaufför möter upp och ni fortsätter er resa söderut till ert tredje land på resan, Armenien. Ni passerar gränsen vid
Sadakhlo och gör ett stopp vid landets största insjö, Sevan, belägen cirka 1900 m ö h. Väl framme i Jerevan checkar ni in
på ert hotell och spenderar resten av dagen på egen hand.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 11 - Stadsrundtur i Jerevan
Efter en god frukost på hotellet tar er guide med er ut på en stadsrundtur och ni utforskar den livliga staden Jerevan
tillsammans. Kontrasternas stad bjuder på allt från moderna caféer till traditionella tavernor, grönskande parker och
historiska museum. Ni tar er längs Republikens plats till Operahuset. Vid Frihetstorget omges ni av parker som på
sommaren fylls med utomhuscaféer och lokalbefolkning. På Tsitsernakaberd får ni en inblick i en mörk del av landets
historia, folkmordet 1915. Ni avslutar utflykten i Segerparken där ni får en fin utsikt över staden. Promenaden dit går upp
via Kaskaden, den långa trappan som smyckats med modern konst. Kvällen är programfri och ni kan på egen hand strosa
runt i den charmiga staden.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 12-13 Programfria dagar
Fria dagar på egen hand i Jerevan.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 14 Hemresa
Transfer till flygplatsen och ni påbörjar er resa hemåt.
Måltider och dryck serveras ombord.

RESAN INKLUDERAR

Resans längd: 14 dagar
Hotell: Tolv nätter med del i dubbelrum inkl. frukost på hotell av god standard
Engelsktalande guide: Fullständigt program: inkl. entréavgifter
Måltider: Frukost alla dagar samt lunch dag 6
Alla transporter: Enligt program med egen chaufför

VIKTIG INFORMATION
Internationellt flyg ingår ej i grundpriset, men självklart hjälper vi gärna till att boka det om så önskas.
Flygpriset som anges ovan är endast en indikation, exakt pris för just din resa fås på förfrågan.
*Prisindikationen inkluderar flyg till Baku och hemresa från Jerevan.
I priset ingår ej:
• Visum till Azerbajdzjan (ordnas online innan avresa)
• Dricks till guider och chaufförer

