
Övrigt: Vissa aktiviteter i programmet kan flyttas till annan dag beroende på 
öppettider o.dyl. Dricks till chaufför och guide ca 5 USD/dag tillkommer. Vi 
behöver din anmälan senast två månader före avresa. 
 

OBS: Gudningen sker på engelska. Vår reseledare gör korta sammandrag på 
svenska. 
 

RESEVILLKOR 
 

Anmälningsavgiften är 2 000:- och erläggs snarast efter bokningstillfället. 
Slutbetalningen skall göras senast fyra veckor före avresa. 
Avbeställningskostnad 
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: 
Mer än 30 dgr före avresa: Anmälningsavgiften 
30 – 9 dgr före avresa: 50% av resans pris 
8 dagar före avresa: Hela resans pris 
 

Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas tillsammans 
med anmälningsavgift. Det kostar 825:- och skyddar mot avbeställningskostnader 
vid annullering, med undantag för expeditionsavgiften (300:-) och kostnaden för 
avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom samt vid 
händelser av ingripande karaktär, t.ex brand i den egna bostaden. 
Inställande av resa kan ske vid färre än 15 anmälda deltagare. 
I programmet angivna hotell kan bytas mot likvärdiga. 
Kostnadsförändringar 
Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på: 
-ändringar i transportkostnader 
-ändringar i skatter, tullar eller avgifter 
-ändringar i valutakurser 
Resegaranti 
EXODUS resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti 

 

 
Gustavshemsvägen 9, 227 64 Lund 
Tel. 046-140590 Fax 046-373515 
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Följ med  till 

Georgien   
 

 
           Shio-Mgvime 

 

 30 april – 8 maj 2013 
 

Tidskriften  inbjuder sina läsare att följa med till Georgien. Vi deltar i 
påskens liturgier, besöker kyrkor och kloster i ett land vars kristna tradition 
har sina rötter på 100-talet. 
 

Tisdag 30/4. Vi flyger från Arlanda resp Kastrup på e m. Mellanlandning i Riga och 
kl 19.30 flyger vi tillsammans vidare mot Georgien. 
 

Onsdag 1 maj. Vid midnatt landar vi i Georgiens huvudstad Tbilisi. Transfer till 
anrika och vackra Hotel Marriott Tbilisi***** som ligger i stadens absoluta 
centrum. Efter sen frukost gör vi en stadsvandring i Gamla stan. Vi börjar vid 
Metekhi kyrkan och kommer sedan till synagogan, Sionskatedralen från 600-talet 
och Anchiskhati kyrkan från 500-talet. Vi åker upp med linbanan på en av höjderna 
där ”Moder Georgia” står och vakar över staden. På vandringen ner passerar vi 
Narikala fästningen från 300-talet. Vi avslutar vid svavelbaden i den islamska 
stadsdelen. Efteråt kan vi strosa på egen hand längs med huvudgatan, Rustaveli 
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Avenue, där också vårt hotell ligger. Välkomstmiddag intas på en traditionell 
Georgisk restaurang. Maten är intressant och god – låt er väl smaka. 
 

Skärtorsdag 2 maj. Tbilisi – Ananuri – Tbilisi 
Vi kör norrut upp mot Kaukasus snöklädda toppar på berömda Georgian Military 
Highway till den vackra klosteranläggningen Ananuri från 1600-talet. Våra kaplaner 
firar mässa i den gamla klosterkyrkan. Efter lunch kör vi tillbaka till Tbilisi och 
deltar i Skärtorsdagens mässa i Sameba-katedralen där den georgiska kyrkans 
patriark, katolikos Ilia II, tvättar fötterna på 12 präster efter Jesu exempel och 
därefter firar instiftandet av nattvardens sakrament. 
 

Långfredag 3 maj. Tbilisi - Shio Mvvime – Mtskheta - Tbilisi 
Vi besöker Shio Mgvime-klostret som ligger i bergen några mil norr om Tbilisi. 
Klostret som grundades på 500-talet av munken S:t Shio, en av de 13 syriska 
fäderna som missionerade i Georgien, är ett av Georgiens största kloster med över 
100 bröder. Efter lunch besöker vi Mtskheta, Georgiens gamla huvudstad och 
religiösa centrum, som också finns med på UNESCOs Världsarvslista. Vi deltar i 
långfredagsgudstjänsten i Svetiskhoveli-katedralen. Vi besöker ett georgiskt hem 
och får se hur man målar påskäggen röda. 
 

    
S:t Göran är Georgiens nationalsymbol             Ananuri        Ikoner 
 

Påskafton 4 maj. Tbilisi - David Gareja – Signaghi  
Från Tbilisi åker vi nu österut. I ett mycket märkligt, ökenliknande landskap, finns 
David Garejas grottkomplex. Det är ett kloster där munkarna bodde i eremitgrottor 
och tidigare fanns det 19 grottkloster i området. Vi kommer till Lavra klostret och 
därifrån klättrar de som vill upp till Udabno klostret för att se de vackert målade 
grottorna och den dramatiska utsikten ner mot Azerbadjan. Vi fortsätter österut 
till provinsen Kakheti, ett område som producerar stora mängder vin. Den befästa 
staden Sighnaghi ligger högt, omgiven av murar och försvarstorn. Här ser man 
nyligen renoverad, typisk georgisk stadsbyggnation. Vi bor på ett charmigt rustikt 
hotell Solomoni 1805**** i centrum. Middag. På kvällen deltar vi i Påskaftonens 
liturgi i en närbelägen kyrka. Den som vill kan stanna och delta i påskvakan hela 
natten. 

Påsksöndag 5 maj. Signaghi – Alaverdi – Shuamta – Nekresi - Signaghi 
Vi kör till Alaverdis kloster och katedral från 1000-talet och deltar i liturgin. Besök 
gärna klostershoppen och inhandla munkarnas goda honung. Därefter besök till 
Shuamta-klostret från 1500-talet. Påsklunch hos lokal bonde med lokala 
specialiteter och Shashlik-grillspett. Vi besöker Nekresi-klostret där Georgiens 
äldsta kyrka från 300-talet finns.  På vägen hem till Signaghi besöker vi en vingård 
och får smaka det berömda vinet från Kakheti, direkt från stora lerkrus som är 
nergrävda i marken. Även georgiernas motsvarighet till grappa Cha Cha är värt att 
smaka. Middag i Signaghi och därefter en god natt sömn på vårt hotell.  
 

   
             Signaghi         Alaverdi                         Ikonmålande nunna i Bodbe 
 

Måndag 6 maj. Signaghi – Bodbe – Tbilisi 
Strax utanför Signaghi ligger S:ta Ninos nunnekloster i Bodbe från 900-talet. Här 
ligger S:ta Nino begravd som evangeliserade Georgien på 300-talet. Nino är det 
populäraste flicknamnet i Georgien. Vi träffar nunnorna som sköter om sanktuariet 
som bl a försörjer sig på ikonmåleri. På vägen till Tbilisi besöker vi ytterligare ett 
nunnekloster, Ninotsminda med anor från 500-talet. På seneftermiddagen är vi 
åter på vårt hotell i Tbilisi. Middag på restaurang nära hotellet.  
 

Tisdag 7 maj.  Efter frukost besöker vi Tbilisis prästseminarium och pratar med 
lärare och seminarister. Efter lunch är det fri tid för egna strövtåg.  Avskedsmiddag 
på kvällen med gruppen. 
 

Onsdag 8 maj. Tidig uppstigning och tidigt flyg från Tbilisi. Vi ”tjänar” ett par 
timmar på att byta tidszon så redan före lunch är vi hemma i Sverige. 
 

Kaplaner: Biskop em Biörn Fjärstedt och Peter Halldorf  
 

Pris: 16 990:-   Enkelrumstillägg: 3900:- 
 

Allt detta ingår: Flygresa T/R med lättare måltid ombord, del i dubbelrum med 
halvpension(frukost och middag. På långfredagen och påskdagen ingår lunch 
istället för middag), rundresa enligt program i luftkonditionerad buss, entréer 
och lokal engelsktalande guide under hela resan samt svensk färdledare från 
Exodus Resor. 


