
 

Danmarks Biavlerforening i samarbejde Krim Rejser 
inviterer til rundrejse Georgien -  

”Kaukasus perle” 
 
 

10 begivenhedsrige dage med fuldpension og bifaglig ekspert Asger 
Søgaard Jørgensen og kulturguide Thomas Køllner 

 
 

Danmarks Biavlerforening i samarbejde med Krim Rejser byder velkommen til denne 
spændende og anderledes rejse til Georgien og Kaukasus.  
 
På grænsen mellem Europa og Asien ligger denne prægtige old-kristne kultur med en helt 
enestående og overvældende natur. Rundrejsen i Georgien byder på en stribe af spændende 
"biavlerbesøg". Dertil kommer et skræddersyet kulturprogram med UNESCO fredede 
seværdigheder, herlig lokal mad og kvalitetsvin fra Kaukasus. Vi skal besøge oldgamle 
kulturcentre i Tbilisi og den storslåede Sortehavskyst, men også de mindre byer og bjergrige 
områder i bl.a. jeep. Områder hvor der ikke kommer mange turister. 
 

 
 
Naturen og landbruget i Georgien er præget af stor diversitet i plantevækst. Høslætmarker er 
stadig vigtige for at forsyne kvæg, får og geder med foder gennem en vinter, der i nogle dele 



 

af bjergene er både kold og lang. FNs landbrugsorganisation FAO har udgivet en rapport 
”Pastoralists and farmers manage the landscape” der beskriver den fantastiske diversitet af 
planter og dyr. Høslætmarker dækker mere en 65 % af sydskråningerne på Kaukasus. 
Græsarealerne gødes ved at der er mange bælgplanter. Mange af dem er hjemmehørende i 
området. Der er op mod 400 forskellige græsarter. 
 
De mange bælgplanter giver rigtigt gode muligheder for biavl. Og biavlen har sammen med 
kvæg, får og geder været og er vigtige for bønderne og også for de mange klostre. Biavlen har 
fra ældgammel tid skaffet honning, voks og mjød til klostrene. I mange klostre er det stadig 
bivoks, som bruges til de mange vokslys. 
 
Biavlens betydning kan også ses af at der allerede i 1889 blev oprettet en biavlsafdeling ved 
Tbilisi Landbrugsuniversitet. Den eksisterer stadig og forsker specielt i bevaring af 
Kaukaserbien, bisygdomme men også i undersøgelser af de probiotiske bakterier, som lever 
sammen med bierne. Vi planlægger at besøge dette institut. 
 
Georgien er det centrale hjemsted for Kaukaserbien ”Apis Mellifera Caucasia”. Den er tilpasset 
livet i bjergene med kolde vintre og varme somre. De mange dale og isolerede omåder har 
medvirket til en betydelig diversitet i bien. En kraftig yngelansætning og høj produktionsevne. 
Ruttner skriver dog; at den er noget modtagelig for Nosema og at den laver meget propolis. 
Den har så mange gode egenskaber, at den indgår i avlsprogrammer over hele verden. 
   
Denne spændende rundrejse starter i Tbilisi – hovedstaden i Georgien, der er placeret 
dramatisk smukt på adskillige bjergsider omkring floden Kura, der snor sig igennem området 
med sine karakteristiske maleriske klippefyldte kyster. Universitets biavlsinstitut skal besøges 
hvor vi skal opleve bierne og også forskningen i Silkeorme. Fra Tbilisi bevæger vi os ud på en 
ti dages lang odyssé igennem Georgiens smukke natur og dets vigtige biavlskultur. Vi skal 
besøge praktiske biavlere med 1500 bistader og også ældgamle klostre med helt moderne 
biavl.  
 
Georgien byder på en stribe af UNESCO fredede seværdigheder, herlig lokal mad og 
kvalitetsvin fra Kaukasus. 10 dages rundrejse med fuldpension og fuldt program.   
 
Georgien er verdens næstældste kristne stat, og ligger placeret strategisk på grænsen mellem 
Europa og Asien – det såkaldte Euroasia. Mellem Sortehavets smukke kyster og med den 
østlige del i det bjergrige Kaukasus. En placering der har givet både rigdom og indflydelse på 
grund af handlen mellem netop Asien og Europa, men som også har gjort landet udsat for 
talrige erobringer fra stort set alle sider. De seneste 300 år har Georgien måtte affinde sig 
med at være helt eller delvist styret af først Osmannerne, dernæst Perserne og siden 
begyndelsen af 1800 tallet det mægtige russiske imperium. Georgien blev da også (mod deres 
egen vilje) indlemmet i Sovjetunionen ved dets etablering i 1921, og først med Sovjets fald i 
1991, blev denne stolte nation igen uafhængig, og har siden 1991 gennemgået en 
hæsblæsende udvikling mod demokrati og stadig større tilknytning til Vesten og Europa.  

En penibel og farlig balancegang da Georgien stadig må erkende naboskabet til det mægtige 
Rusland, der især de senere år, har genvundet sin magt og gør krav på sin indflydelse i 
området. Hele denne spændende historie - fra Georgiens før-kristne tid og helt frem til nutiden 
-  vil kulturguiden Thomas Køllner gennemgå typisk på oplæg om morgenen (ca. fire 
morgenoplæg) fordelt på turen samt naturligvis på de enkelte steder vi besøger.  

På turen kommer vi tæt på Georgiens enestående biavlskultur. Turen giver samtidig indsigt i  
Georgiens fantastiske fortid og nutid, og kombinerer kultur og natur med lokal gastronomi og 
vin fra disse gamle kulturområder, der endnu ikke er besøgt af mange vesterlændinge. 
 
 
 



 

 
Turen ledes af bifaglig-ekspert Asger Søgaard Jørgensen og kulturguide Thomas Køllner. 

Pris kr. 14.490 per person inklusiv helpension. 

Enkeltværelsetillæg kr. 2.500. 

Afrejse og hjemkomst:  

• Afrejse fra København d. 10. september kl. 06.50 med ankomst kl. 16.30 i Tbilisi. 
• Hjemkomst d. 20. september kl. 09.50 i København. 

Antal deltager:  

• Maks. 26 deltagere.  

Indkvartering:  

• Fem overnatninger i tre stjernet hotel i Tbilisi 
• To overnatninger i tre stjernet hotel i Kutaisi 
• To overnatning i tre stjernet hotel i Batumi 

Indkvartering på topersoners værelser med eget bad, toilet, og aircondition. Vi har udvalgt 
gode lokale hoteller med god atmosfære og morgenmad samt centralt beliggende.  

Enkeltværelsestillæg kr. 2.500 
 
Bifaglig ekspert på denne rejse: 
 
Asger Søgaard Jørgensen 
Asger har arbejdet i mange år som daglig leder i Danmarks Biavlerforening. Han er nu ansat 
hos foreningen som konsulent. Han arbejder specielt med at undersøge biernes fødegrundlag 
gennem pollenindsamlinger. Asger var i 10 år Præsident for Verdensorganisationen af 
Biavlerforeninger og har i den tid knyttet forbindelser til biavlerere og organisationer i mange 
lande. Asger sikrer den faglige ekspertise på turen og medvirker til at skabe gode bifaglige 
besøg.  
 
Kulturguide på denne rejse: 
 
Thomas Køllner 
Thomas er indehaver af Krim Rejser sammen med Julia. Thomas er uddannet i Statskundskab 
og er derfor Cand. Scient. Pol. suppleret med studier på Institut for Idéhistorie. Thomas har  
de sidste 14 år beskæftiget sig intenst med Sortehavet og det tidligere Sovjet som 
kulturområde. Desuden bliver Thomas brugt flittigt som Ukraine- og Ruslands-ekspert af de 
førende danske medier (Senest i forbindelse med krisen i Ukraine af TV2 fjernsyn og 
Danmarks Radio). Thomas forstår engageret og uhøjtideligt at fremlægge de store historiske 
og politiske linjer i disse områdes historie fra antikken og op til nutiden. Thomas vil lave korte 
oplæg under turen på hotellerne og på de enkelte steder vi besøger.  

 

 
 



 

Indeholdt i prisen er følgende: 

• Fly og skatter t/r København – Tbilisi, Tbilisi – København. 
• Forplejning og drikkevarer under flyrejsen. Vi flyver med Turkish Airlines. Dvs. god 

service og med forplejning og drikkevarer inkluderet.  
• Transfer til og fra lufthavne.    
• Indkvartering på topersoners værelser på gode og centralt placerede tre stjernede 

hoteller. 
• Velkomstdrink første aften i Tbilisi. 
• Fuldpension under hele turen på udvalgte lokale restauranter hvor vi smager de 

vigtigste lokale retter og specialiteter. 
• Egen bus med chauffør. 
• Alle ture, indgangsbilletter til seværdigheder, besøg hos biavlere, museer, jeep tur i 

Kazbegi, og vinsmagninger mm., som er indeholdt i dette program.  
• Speciel afskedsmiddag med lokal musik og dans i Tbilisi. 
• Drikkepenge.  
• Alle øvrige skatter og afgifter. 
• Oplæg og rundvisning ved bifaglig ekspert Asger Søgaard Jørgensen og kulturguide 

Thomas Køllner.  
• Lokal erfaren engelsktalende guide (idet der mange steder (bl.a. på museer) skal være 

en lokal autoriseret guide).  
• ½ liter vand per dag per person som uddeles i bussen. Vand derudover afregnes med 

chaufføren. 

Følgende er ikke indeholdt i prisen: 

• Enkeltværelsestillæg kr. 2.500. 
• Tilslutning med fly fra provinsen. 
• Drikkevarer og øvrigt privatforbrug. 

Tilmelding og depositum 

Ved tilmelding betales et depositum på DKK 3.000 pr. deltager. Ca. to en halv måneder før 
afrejse sendes brev ud med information omkring indbetaling af restbeløbet samt øvrig 
praktisk information vedrørende rejsen.  

Tilmelding kan foregå på telefon 35 26 55 49 eller mobilnummer: 26 12 03 66 samt mail 
info@krimrejser.dk. Bemærk begrænset antal deltagere. 

Bemærk: Da rejsen ikke er foretaget før, kan der forventes mindre ændringer. 

Vores rute (kort følger) 

Venlig hilsen  

Asger Søgaard Jørgensen samt Julia og Thomas Køllner  

Krim Rejser, Carl Johans Gade 3, 4tv. 

DK – 2100 København Ø. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1805.  

 



 

Rundrejse til Georgien med  
Dansk Biavlerforening og Krim Rejser 

 
 

Dag til dag program 

Dag 1: Ankomst i Tbilisi i Georgien, indkvartering og middag i det historiske 
centrum af Tbilisi 

Vi afrejser fra København kl. 06.50 med ankomst kl. 16.30 i Georgiens hovedstad 
Tbilisi. Herfra tager vi direkte til vores hotel som ligger centralt placeret få hundrede 
meter fra den gamle bydel. Vi samles efter indkvartering til en velkomst drink, hvor vi 
for første gang skal stifte bekendtskab med Georgiens oldgamle tradition for 
vindyrkning og vinproduktion. 

Hovedstaden i Georgien er placeret dramatisk smukt på adskillige bjergsider omkring 
floden Kura, der snor sig igennem området med sine karakteristiske maleriske 
klippefyldte bredder. Vi er nu i Kaukasus og Euroasien. Det slår én, at alt er anderledes 
her i Kaukasus. Tbilisi´s gamle bydel er et af de sjældne steder i verden (og især i 
denne del af verdenen), hvor ortodokse kirker, katolske katedraler, synagoger og 
moskeer kan eksistere fredeligt sammen. Det historiske centrum er pakket med 
historiske bygninger og monumenter. Efter ankomst i bus til det historiske centrum får 
vi den første rundvisning i bus, og allerede her bemærker man de mange historiske 
kirker, borge og klostre der er smukt belyst, placeret på højdepunkterne omkring byen 
og floden Kura. Alting er pænt og ordentligt og det meste af det historiske centrum er 
sat i stand.  

Georgien har påbegyndt en krævende, omfattende og dramatisk reformproces siden 
uafhængigheden i 1991 efter Sovjets sammenbrud. Efter 70 års Sovjetstyre var og er 
der fortsat behov for en gennemgribende demokratisering af landets institutioner og 
modernisering af landets økonomi. Den centrale skikkelse i Georgiens 
demokratiseringsproces og tilnærmelse til Vesten er (den omstridte) Mikheil 
Saakashvili. Han stod bag den vigtige ”Rosenrevolution”, der førte ham til magten som 
folkevalgt præsident i to perioder fra 2004 – 2013. Han gennemførte dramatiske 
reformer af statens institutioner i et forsøg på at komme den omfattende korruption til 
livs, som var et levn fra Sovjettiden. Mikheil Saakashvili startede sin reform af politiet 
med at fyre alle ansatte, og starte opbygningen af et helt nyt politikorps efter tysk 
forbillede. Som turist er denne proces synlig på en ganske interessant måde. Når vi 
kører igennem det gamle Tbilisi, ser vi pludselig moderne glas konstruktioner. Det er 
såmænd det nye justitsministerium og politiets nye hovedkvarter. I et synligt og 
symbolsk opgør er de bygget ”gennemsigtige” helt bogstaveligt for at vise, at selv disse 
institutioner, som var notorisk korrupte under Sovjetstyret, nu er blevet reformeret og 
lever op til demokratiets principper om åbenhed, transparens og tredelingen af magten. 
Denne visuelle symbolik kan ikke undervurderes og alle georgier fortæller stolt om 
landets oprigtige forsøg på at blive et demokrati. Alle steder på offentlige bygninger ses 
foruden det stolte georgiske flag EU´s flag. Ingen skal være i tvivl om at flertallet i 
Georgien forsøger at dreje landet mod Vesten og EU. Derfor var netop underskrivelsen  
af EU associeringsaftalen en vigtig begivenhed i landets nyere historie.  

Georgiens åbenlyse tilnærmelse til Vesten og EU samt især ønsket om optagelse i NATO 
blev i 2008 for meget for den mægtige russiske nabo. I 2008 startede Rusland - på 
opfordring af russiske separatister i de to provinser Abkhazien og Sydossetien – en 



 

”fredsoperation”, der førte til, at disse to provinser rev sig løs fra Georgien og reelt blev 
underlagt Rusland. Dette er blot ét blandt mange sår mellem det lille Georgien og den 
store nabo. Alt dette  - og meget mere - vil vi tale om på turen og under Thomas´s  
morgenoplæg. 

Dag 2: Tbilisis historiske centrum – byvandring og besøge på Tbilisi universitet 
og Institut for Biavl.   

Efter morgenmad og kort oplæg hvor vi starter indføringen i Georgiens fascinerende 
historie tager vi på gåtur i det gamle historiske Tbilisi. På formiddagens tur kommer vi 
vidt omkring. Vi besøger Metechian kirken (400 tallet), Sioni katedralen l (600 -700 
tallet) Vor Frues katedral som er Georgiens ældste kirke (400 tallet) og landets 
vigtigste ortodokse kirke Helligåndskirken af Tsminda Sameba. Vi får også tid til at gå 
en tur i byens hyggelige indkøbscentrum.  

Vi spiser frokost i denne smukke og historiske by. Alle steder, hvor vi spiser, er nøje 
udvalgte for deres kvalitet og fokus på de lokale specialiteter. Alle stederne har vi 
været ofte og kender ejerne personligt. Her er der ingen turistmenuer, men vi spiser 
som de lokale. Det er en vigtig del af turen, at vi bliver gjort bekendt med det lokale 
køkken, og vi har forsøgt at sikre, at vi kommer omkring alle de væsentligste georgiske 
retter. Maden i Georgien er kendt verden over (og især i Østeuropa) for sine friske 
råvarer (de har endnu ikke industri-landbrug og alle varer er dyrket lokalt og økologisk) 
samt de mange små sammensatte gryderetter, salater og ofte grillede kødretter, lokalt 
kendt som ”schaslik”.  

Efter frokost tager vi på det kendte Tbilisi Landbrugsuniversitets  biavlsinstitut, hvor vi 
skal opleve bierne og også forskningen i Silkeorme. Biavlen blev integreret på 
universitetet allerede i 1889 og har lige siden været et vigtigt fagområde. På instituttet 
er det især arbejdet med udvikling af biavlen i Georgien, og nu forskes i betydningen af 
de probiotiske bakterier hos honningbier, deres betydning for biernes sundhed, men 
også mulighederne for at bruge dem til gavn for menneskers sundhed. Beskyttelse og 
bevaring af Kaukaserbien og dens diversitet er også et vigtigt arbejdsområde ligesom 
forskning i bekæmpelse af biernes sygdomme. 

I aften spiser vi på en lokal restaurant i Tbilisi og fortsætter vores tour de force 
igennem det georgiske køkken. 
 
 
Udsigt over den gamle hovedstad Mtskheta fra Jvari klosteret og Tbilisi 
historisk centrum. 
 

  
 



 

  

Dag 3: Tbilisi — Nekresi, Gremi, Alaverdi kloster, Telavi. 

Efter morgenmaden starter vores udflugt og vi kører til Nekresi kloster som faktisk er 
Georgiens ældste kloster og er bygget i 400 tallet. Et stemningsfuldt sted, der passer 
perfekt til den store natur. På den smukke køretur oplever vi hvordan naturen skifter 
hurtigt fra den ene dal til den næste efter ofte blot få kilometer, og hele tiden har vi 
enten ”Store Kaukasus” eller ”De Små Kaukasus” bjerge i nærheden med deres 
majestætiske sneklædte tinder i ganske få kilometers afstand. Herfra det 
højtbeliggende Gremi kloster er der en smuk udsigt til den gamle kongeborg Gremi fra 
middelalderen. Høje mure, tårne og skydeskår vidner om at Georgien i middelalderen 
var en lokal stormagt, der måtte forsvare sig mod de mange ydre fjender der hærgende 
pressede sig igennem de smalle dale, der netop var vigtige handelsveje og derfor blev 
rige områder. 

Vi fortsætter til Alaverdi klostret som vi besøger. På dette kloster har man (som på de 
fleste andre klostre i Georgien) siden oldtiden holdt bier og produceret honning og ikke 
mindst bivoks. Det unikke ved dette kloster er, at her finder vi topmoderne biavls 
produktion med bl.a. en fransk teknolog. Det eneste sted i Georgien hvor en sådan 
teknologi findes.   

Vi spiser frokost på dette herlige sted og samtidig foretager vi en lille vinsmagning af de 
lokalt producerede vine. 

Efter frokost besøger vi og har rundvisning i Telavi. Telavi er den vigtigste by og 
administrativt centrum i Georgiens østlige provins Kalheti.  Vi besøger bl.a. byens 
fæstning. Byen er central i Georgisk historie da det var her i 1783 at Georgiens konge 
Erekle II underskrev en aftale med Rusland, der reelt gjorde Georgien underlagt 
Rusland mod til gengæld af få garanteret sin suverænitet ift. især Persien. Desværre 
gik det ikke helt som Georgien havde håbet. Vi besøger byens katedral fra 1100 tallet 
samt andre af byens seværdigheder. Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til Tbilisi 
hvor vi også spiser aftensmad i byens historiske centrum. 

 

  

    

Dag 4: Stephantsminde, fæstningen Ananuri ved floden Aragva, Gudauri 
bjergtur, Terek bjergpas, Kazbegi (2170 m), Kazbeg bjerg (5147 m), besøg 
hos bjerg-biavlerne. 

I dag starter vi efter dagens oplæg fra Tbilisi og kører nord på i retning mod 
Stephanstminda (Kazbegi). Det er en smuk tur, hvor vi langsom bevæger os op i 
højderne og mod Terek bjergpasset. På vej igennem dalen gør vi holdt ved den smukt 
beliggende Ananuri fæstning fra sekstenhundredetallet. Borgen ligger smukt ned til 
floden Aragva og ved det smukke Jinvali vandreservoir. I 2200 meters højde når vi 
byen Gudauri, som er et kendt skiresort. Vi kører igennem dette smukke bjergpas med 



 

Terek floden ved vores side. En smuk tur hvor det går op for én at Kaukasus bjergene 
er rigtige bjerge, der strækker sig så langt øjet rækker og med sne store dele af året. 
Vi ankommer til Kazbegi og her begynder vi vores udflugt med jeep i dette pragtfulde 
område. Vi gør bl.a. holdt ved Treenighedskirker i Gergeti (2170 m). Er vejret klart kan 
vi opleve en enestående udsigt til et af Georgiens højeste bjerge Kazbek bjerget i 5147 
meters højde. Denne tur i de kaukasiske bjerge i jeep vil de færreste glemme. Her 
spiser vi frokost hos en lokal familie vi kender godt. 

Efter frokost besøger vi biavlerne Fefe Company, hvis bier holder til i bjergene. Vi 
smager naturligvis deres honning og møder en repræsentant for denne spændende 
biavler og hører om de konkrete udfordringer ved at holde bier i bjergene. Bjergene og 
især sydskråningerne af Kaukasus er mange steder dækket af høslætmarker, hvor der 
er en fantastisk rigdom af blomster. Der er mere en 400 forskellige græsarter. Der er et 
rigt flor af forskellige bælgplanter, der gennem kvælstofbinding sikrer markernes 
frodighed og en rig flora til bierne.   Bierne er målet for vores besøg, men måske får vi 
også lejlighed til at se nogle af de lokale racer af kvæg, får og geder.  Heste har også 
spillet en vigtig rolle i bjerglandbruget og man har stadig stolte traditioner i hesteavl. 
Efter dette spændende møde kører vi den smukke vej tilbage til Tbilisi, hvor endnu en 
god lokal aftensmad venter os.   

  

    

Dag 5: Tbilisi, Ambrolauri – Bugeuli - Kutaisi 

Vi forlader i dag Tbilisi for den næste par dage og kører mod nordvest til Racha 
regionen. Vores første stop er en af de kendte lokale biavlere i byen Ambrolauri. Vi 
møder ejerne og besøger hans bistader og får mulighed for at spørge ind til hans daglig 
dag og udfordringer. Naturligvis, og som altid, vil vi få mulighed for at smage hans 
honning. 

Efter frokost besøger vi et at de kendteste symboler på Georgiens storhedsperiode ”Den 
Gyldne Tid” i middelalderen  - nemlig Nikortsminda katedralen bygget fra 1010 – 1014. 
Denne enestående kirke repræsenterer det ypperste af georgisk kirkekunst fra den 
tidlige middelalder i form af unikke frescoer og motiver. Kirken er også udvalgt af  
UNESCOs kulturarvskommission. Efter dette besøg kører vi til Kutaisi hvor vi 
overnatter. 

Dag 6: Kutaisi – Ozurgeti – Bakhmaro – Batumi (Sortehavet). 

Efter en dejlig morgenmad skal vi igen på farten og besøge endnu et spændende og 
anderledes sted. Nemlig Guria og dets biskopgård eller slot vil vi nok nærmere kalde 
det. Området har en lang og spændende  historie som Thomas vil fortælle om i bussen. 
Bl.a. var området centralt i modstanden mod den russiske overtagelse i begyndelse af 
1800 tallet, og i 1906 udgik herfra en revolte mod det russiske overherredømme. Men 
naturligvis blev det slået hårdt ned af de russiske kosaktropper, der slog de opsætsige 
georgier ned med deres sabler. 



 

På dette smukke biskopsæde har de naturligvis også dyrket biavl i århundreder og vi 
besøger deres biavlsproduktion og smager deres honning. Biavlen har været vidt 
udbredt i Georgien. Stort set alle gårde har haft og har nogle bier, som har stået fast. 
Men vandrebiavl spiller naturligvis også en stor rolle. Mulighederne for at starte 
sæsonen i lavlandet hvor der er frugtplantager, som skal bestøves og så siden vandre 
med bierne op i bjergene for at høste honning fra de rige høslætenge bliver udnyttet i 
stor stil. 

Efter en god frokost kører vi stik vest mod Batumi og Sortehavet hvor vi vil have vores 
base de kommende to dage. 

 

  

     

Dag 7: Batumi (Sortehavet) 

Batumi kaldes ofte Georgiens ”Singapore” med sin pulserende havn og det eneste sted i 
Georgien, hvor man finder egentlig skyskrabere. Batumi er Georgiens vigtigste havn og 
forbindelse til ”Gammeleuropa”. Byen var centrum i den første georgiske statsdannelse 
kongeriget ”Colchis” fra ca. 1200 – 164 f.v.t. hvor landet blev underlagt det romerske 
imperium. Her har således eksisteret en vældig og meget gammel kultur. Grækerne 
ved byen Milet koloniserer hele Sortehavet i 6-500 tallet f.v.t. og grundlægger det 
nuværende Batumi. Grækernes tilstedekomst får afgørende betydning for Georgiens 
handel og kultur samt nationale identitet. Georgien kobles således i denne periode til 
Europas og Middelhavet kulturområde og ikke mod Østen og den persiske kultur. Helt 
op til 500 tallet talte eliten i Georgien således græsk og følge sig som en del af den 
fælles europæiske hellenistiske kultur. Georgien ”føler” sig således som en europæisk 
stat, omend de befinder sig i Kaukasus omringet af kulturelle arvefjender som Perserne 
og senere fra 12oo tallet ligeså Osmannerne. Med Georgiens omvendelse til 
kristendommen i ca. 309 cementeres dette tilhørsforhold. Georgiens historie er en lang 
lidelseshistorie, hvor landet bortset fra den ”Gyldne tid” i middelalderen, konstant er 
besat af fremmede magter med Perserne og Osmannerne som de vigtigste fjender. 
Alligevel har man trods denne fysiske, kulturelle og ikke mindst religiøse overlejring 
igennem århundreder formået at holde fast i sin nationale identitet og religion. Vi vil på 
turen forstå at netop selve Georgiens unikke sprog og kristne ortodokse tro er central i 
at dette lykkedes for Georgien. Heri ligger også årsagen til at landet så hurtigt efter 
Sovjets opløsning i 1991 vendte sig mod Europa, EU og Vesten til stor irritation for 
Rusland. Den europæiske forbindelse er således aldrig blevet brudt, og har gjort at vi 
her midt i Kaukasus i dag har en kristen og ”vestlig orienteret” kultur. Alt dette og  
meget mere vil Thomas gennemgå på dagens morgenoplæg. 

Tilbage til Batumi – byen er kendt for sin skønhed og subtropiske klima og var under 
Sovjet et yndet sanatoriested for eliten (sammen med Krim selvfølgelig). 

Formiddagen bruger vi til en bytur hvor vi ser byens vigtigste seværdigheder og 
fornemmer den særegne stemning af gammel og nyt. 



 

Efter frokost besøger vi en virksomhed som er specialiseret i at samle og pakke 
honning. En proces der foregår manuelt. Her vil vi møde en af ejerne, der vil 
præsentere deres forretning og metoder. Naturligvis bliver der en smagning af den 
honning, de gør klar til forsendelse.  

Dag 8: Batumi, tid på egen hånd ved stranden, afrejse til Kutaisi. 

Denne formiddag nyder vi ved stranden og Sortehavet, og kan således indskrive os i 
klubben over de (endnu) få vesterlændinge, der har besøgt dette prestigefyldte  
sanatorieområde og badet i Sortehavet herfra. Under Sovjet var det kun forbeholdt den 
øverste elite og få udvalgte mønsterarbejdere.  

Efter frokost kører vi igen mod Kutaisi, hvor vi overnatter. 

Dag 9: Kutaisi – rundvisning i historisk centrum - Gelati kloster– Tbilisi 

Efter morgenmad og dagens oplæg skal vi på rundvisning i Kutaisi. Byen kan dateres 
3000 år tilbage, og var i oldtiden et stærkt kulturelt og økonomisk centrum. I dag 
findes her også landets ældste universitet. Kutaisi en igen et bevis på at Georgien har 
en stærk før-kristen kultur. På vores rundvisning besøger vi byens vigtigste 
seværdigheder og byens vigtigste marked. 

Centralt er byens smukke Gelati kloster og akademi grundlagt af den georgiske Zar 
David d. 4. i 1106. Dette er netop David d. 4. som skaber Georgiens ”Gyldne periode” i 
middelalderen. Han er en af de kendteste georgiske konger og kaldes også ”David 
Byggeren”. Dette kloster er ligeså UNESCO fredet. Gelati var et religiøst og 
videnskabeligt centrum i middelalderen, og blev følgelig kaldt ”det nye Hellas”. Med 
persernes ødelæggende angreb i den senere middelalder mister stedet betydning. 

Vores sidste besøg går til Prometheus  - de enestående drypstenshuler. Prometheus er 
kendt fra den græske mytologi, som manden der opfandt ilden, men i processen 
forsøgte at snyde guden Zeus, hvilket han naturligvis kom til at betale for. Hvordan han 
betalte afslører vi på turen! Disse huler er enestående i verdenen, og blev opdaget ved 
et tilfælde i 1984. Hulekomplekset består af seks huler som er forbundet. På mageløs 
vis har man indsat skiftende lys og dæmpet musik, der gør denne tur uforglemmelig. 
Nogle af ”Salene” er store som katedraler og overalt er der millioner af år gamle 
drypstensformationer. Et geologisk underværk der nænsomt er gjort tilgængelig for 
turister. I hulerne er der konstant 14 grader og en afgrænset sti med belysning og 
rækværk er lavet, så der ingen fare er for at fare vild eller falde ned. 

Vi ankommer sidst på dagen til Tbilisi hvor vi spiser aftensmad og overnatter.  

Dag 10: Den gamle hovedstad Mtskheta, Jvari klosteret, tid på egen hånd i 
Tbilisi – afrejse til København 
 
Efter morgenmad og turens sidste morgenoplæg  kører vi de godt 20 kilometer mod 
den gamle hovedstad i Georgien – Mtskheta. Første stop er klosteret Jvari – der 
betyder kors klosteret. Klosteret ligger majestætisk placeret på en bjergkam med 
udsigt til Mtskheta og floden Kura. Når man står her højt oppe og ser ned på den gamle 
hovedstad, forstår man intuitivt dens placering. Netop hvor byen ligger danner floderne 
et ”T-kryds”, hvilet giver stedets dets åbenlyse strategiske værdi. 
 



 

Den gamle hovedstad og Jvari klosteret er centrale i Georgiens omvendelse til 
kristendommen i 300 tallet. Byen er et slags åbent bymuseum og hele det gamle 
centrum er beskyttet af  UNESCO. Vi besøger bl.a. Svetit Skhoveli katedralen fra 1010-
1029. Her vil der være mulighed for at købe ægte georgiske ikoner, som males efter 
ældgamle forskrifter af munke tilknyttet katedralen. Vi kender klostrets abbed, så hvis 
vi er heldige kommer han forbi og byder velkommen. Som han selv siger ”jeg er her jo 
hele tiden”. 

Vi spadserer videre igennem den gamle by til klosteret Samtavro, hvor den hellige Nino 
levede og virkede. På området gror en plante som er berørt af Den Hellige Nino. Og i 
strid med alle naturlove, er denne plante grøn året rundt. Den hellige Nino er Georgiens 
svar på vores Ansgar. Den hellige Nino var en romersk kristen kvinde fra Det 
nuværende Tyrkiet. Efter sigende var hendes onkel patriarken af Jerusalem. Jomfru 
Maria viste sig for Nino, og bad hende drage til Georgien (det daværende kongerige 
Iberia) og omvende folkene der til kristendommen. Det lykkedes for hende efter flere 
forsøg at omvende Dronning Nana og Kong Merian til kristendommen i 327 i netop 
Mtskheta. Nino døde i Bodbe, som vi besøger senere, og her grundlagde Kong Merian et 
nyt kloster, som står der i dag, og som vi naturligvis ligeledes besøger. Denne 
fortælling er vigtig i Georgien, og vi vil støde på dens hovedpersoner igen og igen i 
kirker og ikonkunst. Selv i dag lever den videre blandt andet i form af navnet Nino, som 
er blandt de mest populære pigenavne i Georgien. Efter en god frokost tager vi tilbage 
til Tbilisi. Resten af dagen indtil aftensmad er på egen hånd. 

Det er skønt at have tid til blot at nyde den gamle by og de fine bygninger samt mærke 
stemningen på egen hånd. Her er masser af fine små kunstbutikker, vinbutikker og 
butikker med ægte ikoner og håndlavede tæpper fra Kaukasus. Vi viser gerne hvor de 
gode butikker ligger. Vi mødes til afskedsmiddag om aftenen, hvor vi skal opleve 
georgisk sang og dans. Ved midnatstid kører vi direkte fra restauranten til lufthavnen. 
Vi ankommer kl. 09.30 i København.  

   

Tilmelding og depositum 

Ved tilmelding betales et depositum på DKK 3.000 pr. deltager. Ca. to en halv måneder 
før afrejse sendes brev ud med information omkring indbetaling af restbeløbet samt 
øvrig praktisk information vedrørende rejsen.  

Tilmelding kan foregå på telefon 35 26 55 49 eller mobilnummer: 26 12 03 66 samt 
mail info@krimrejser.dk. Bemærk begrænset antal deltagere. 

 



 

Vi glæder os til sammen at opleve dette fantastiske land. 

Venlig hilsen 

Asger Søgaard Jørgen, Danmark Biavlerforening, og Thomas Køllner Krim Rejser. 

 

 

 


