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VINRESA TILL GEORGIEN  

16-20 maj 2015 
Välkommen att följa med oss på en spännande resa till vinets vagga! 

 

I det som nu är Georgien har det påträffats över åttatusenåriga fynd av vin i kvevri.  

Kvevri är stora lerkrus nergrävda i marken - avsedda för förädling, jäsning och lagring av vin. Dessa krus 

kan innehålla 800 – 3 500 liter vin. Kvevrimetoden är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. 

Vi flyger till huvudstaden Tbilisi. Här bor vi mitt i den livliga gamla delen av staden. Under två dagar 

utforskar vi Tbilisi och den antika huvustaden Mtscheta med en histora från 1 000 f Kr. Vi besöker det 

renommerade vinhuset Bagrationi i Tbilisi och den familjeägda lilla vingården Iagos Marani. 

Resan fortsätter sedan till Georgiens mest kända vindistrikt Kachetien. Här besöker vi flera vingårdar 

och får prova många olika viner och lära oss mycket om vintillverkningen. 

Vi reser med egen buss genom den vackra, orörda naturen och upplever det lugna lantlivet. 
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Programmet dag-för-dag 

Dag 1   ARLANDA-TBILISI (LUNCH/MIDDAG) 

• Flyg med Turkish Airlines kl 00.30 den 16 maj, 2015 via Istanbul till Tbilisi 

• Ankomst till Tbilisi kl 10.20 

• Transfer till Hotell Tiflis Palace (www.tiflispalace.ge) beläget i den charmiga gamla delen av 
staden, incheckning. Lunch nära hotellet. 

• Vår buss tar oss till vinhuset Bagrationi (www.bagrationiwines.com) där vi provar mousserande 
viner.  
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• Guidad rundtur i staden 

• Middag (på hotellet eller på promenadavstånd därifrån) 
 

 DAG 2   TBILISI-MTSCHETA-IAGOS MARANI-CHATEAU MUKHRANNI-TBILISI (FRUKOST/LUNCH) 

•••• Efter frukost tar vår buss oss till Mtscheta där vi besöker katedralen och gör en kort vandring i 
staden tillsammans med engelsktalande guide. 

Bagrationi – sedan 1882 den ledande 

vinfabriken i Georgien för 

mousserande viner. Detta var en av 

de största vinfabrikerna i 

Sovjetunionen och tillverkade per år 

upp till 24 miljoner buteljer 

mousserande viner av märket 

”Sovjetskoje champagnskoje”. 
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•••• Vi fortsätter till den charmiga familjeägda vingården Iagos Marani där vi bjuds på hemlagad 
lunch, naturligtvis tillsammans med väl valda viner. 
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• Nästa vinprovning får vi på Chateau Mukhrani (http://chateaumukhrani.com/en/home) 

• Buss åter till Tbilisi för övernattning på vårt hotell Tiflis Palace. 

• Middag på egen hand 
 

DAG 3  TBILISI-CHATEAU MERE-SCHUCHMANN-TSINANDALI (FRUKOST/LUNCH) 

• Utcheckning från hotellet och avresa mot Kachetien – Georgiens mest kända vindistrikt 

• Lunch och vinprovning i Chateau Mere. Denna vingård öppnades i september 2011 och är 
belägen nära Telavi, Kachetiens viktigaste stad, ca 90 km öster om Tbilisi.  

  
Foto: C Hedborg 

Iago Bitarishvili - den stolte 

vinmakaren och ägaren av vinhuset 

Iago´s Marani - med ett av sina 

utmärkta, naturligtvis 100 % 

ekologiska, viner 

På Chateau Mere träffar vi ägaren, 

utbildad I USA, som gärna bjuder på 

sitt vin ”Winiveria” 
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• Lunch och vinprovning hos Schuchmann Wines Chateau (www.schuchmann-wines.com) i 
Kisikhevi. Denna vingård – belägen i en mycket vacker omgivning med de kaukasiska bergen i 
horisonten - startades år 2006. Deras vin ”Qvevri Saperavi”, årgång 2009, belönades med 
guldmedalj år 2012. 

F

Foto: U.Bergström 

• Bussen tar oss till Tsinandali museum och park (www.tsinandali.com) för en guidad tur där. 

• Därefter åker vi till Hotel Chateau Kvareli (www.chateaukvareli.ge) där vi intar vår middag och 
stannar över natten. 
 

DAG 4  KVARELI-GVIRABI-PHEASANT´S TEARS (SIGHNAGHI)-KVARELI (FRUKOST/LUNCH) 

• Vi åker till Gvirabitunnlarna  (www.gvirabi.ge) – Georgiens största vinkällare som byggdes för 
militärt ändamål under kalla kriget men som sedan köptes upp av vintillverkaren Khareba. 
Vinkällaren, med totalt 7,7 km underjordiska gångar, härbärgerar nu ca 25 000 flaskor vin. Vi 
provar vin och äter sedan lunch på terrassen med en slående vacker utsikt över dalen. 

• Efter vägen mot Sighnaghi besöker vi den öppna marknaden i Gurjaani. 

• Vi kommer så fram till den lilla staden Sighnaghi belägen på ca 800 m ö h och ca 11 mil sydöst 
om Tbilisi. Detta är en av Georgiens minsta städer med ca 2 000 invånare. Stadens ekonomi 
domineras av tillverkning av vin och traditionella mattor. 
Vi besöker vingården Pheasant’s tears (www.pheasantstears.com) och intar där vår lunch 
tillsammans med goda viner. 

• Kort promenad runt i staden 

• Vår buss tar oss tillbaka till vårt hotell Chateau Kvareli (www.chateaukvareli.ge).  

Fri tid för egna strövtåg. Middag på egen hand. 
 

DAG 5 KVARELI-TELAVI-FLYGPLATSEN (TBILISI) (FRUKOST/LUNCH) 

• Utcheckning från hotellet på förmiddagen 
• Lunch i Telavi 
•••• Återfärd till flygplatsen i Tbilisi 
•••• Flyg med Turkish Airlines kl 11.20 den 20 maj via Istanbul till Arlanda  
•••• Ankomst Arlanda kl 16.30 

 

Schuchmann fick 

utmärkelsen Bästa 

medelstora företag i 

Georgien år 2011.  

Här träffar vi Ilija 

Datunashvili som 

berättar för oss om 

tillverkningen. 
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Vissa justeringar i programmet kan förekomma. 

 

PRIS: 14 400 SEK per person i delat dubbelrum 

               Enkelrumstillägg: 1 900 SEK 

I resans pris ingår: 

• Flygresa Arlanda-Istanbul-Tbilisi t o r i ekonomiklass med Turkish Airlines 

• Samtliga flygskatter, (per 10/10 2014) 
• Fyra hotellnätter i delat dubbelrum: två nätter i Tbilisi och två nätter i Kvareli  
• Egen buss under hela vistelsen 
• Engelsktalande guide med under hela bussresan och alla utflykter 
• Vinprovningar på åtta olika vingårdar (Bagrationi, Iagos Marani,  

Chateau Mukhrani, Chateau Mere, Schuchmann, Tsinandali, Khareba (Gvirabitunnlarna), 
Pheasant’s tears) 

• Guidad sightseeingtur i städerna Tbilisi och Mtscheta 
• Måltider angivna i programmet (frukost alla dagar, fem luncher, två middagar) 
• Svensk färdledare med under hela resan 

 
För programmet och färdledning svarar Magnolia Trade & Travel Services AB,  
Ulla Bergström, ulla@magnolia-tours.com, tel 070-267 28 82. 
Reseteknisk arrangör är Ask Mr. Nilsson AB. www.askmrnilsson.se 
Ask Mr. Nilsson AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegium 
 
Anmälan görs till Ulla Bergström, ulla@magnolia-tours.com, tel 070-267 28 82, senast 15 januari, 

2015.” Först till kvarn” gäller. Vi reserverar oss för slutförsäljning. 
 
VIKTIGT! Vid anmälan anges fullständigt namn (enligt passet) med tilltalsnamnet understruket, 

fakturaadress, mailadress och telefonnummer där ni kan nås. Använd gärna anmälningsblanketten!  

Det är av yttersta vikt att du anmäler samtliga de namn som finns med i passet och exakt stavade enligt 

passet. Skulle vi i ett senare skede behöva korrigera ditt namn till flygbolaget medför detta en kostnad! 

I samband med att anmälan görs, kommer Ask Mr. Nilsson att skicka en faktura på anmälningsavgiften, 
1 000 sek per person. Skulle resan ställas in p g a för lågt deltagande återbetalas summan. 
 

BETALNINGSVILLKOR 

1.000 sek faktureras vid anmälan av resan 
Faktura för slutbetalning skickas omkring 15 mars. 
Betalningsvillkor är 10 dagar. Resan betalas mot faktura, (kan inte betalas med kredit- eller betalkort) 
 
AVBOKNINGSREGLER 

Vid avbokning före 15 januari återbetalas anmälningsavgiften  

Vid avbokning 15 januari-15 mars återbetalas inte anmälningsavgiften på 1 000 SEK per person. 

Vid avbokning 16 mars-15 april utgår en avbokningskostnad på 2500 SEK per person 

Vid avbokning efter 15 april ingen återbetalning. 
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Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera om sådant skydd finns i era hemförsäkringar. 

Annars kan en särskild tilläggsförsäkring tecknas i samband med anmälan till resan.  Detta 

avbeställningsskydd kostar 4 % av resans totalpris. Avbeställningsskyddet ger resenären rätt att mot en 

kostnad avboka resan i händelse av sjukdom eller olycksfall, om du eller nära anhörig (make/maka, barn, 

syskon, föräldrar, far- mor- och svärföräldrar, barnbarn, svärson, svärdotter eller person som är skriven 

på samma adress som den försäkrade) drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Läkarintyg ska 

uppvisas vid utnyttjande av försäkringen.  

 

RESERVATION 

Resan genomförs vid minimum 10 deltagare. Max antal deltagare är satt till 20 personer. 

Tariffer och priser är beräknade per oktober 2014. 

Vi reserverar oss för ändringar i program och priser som står utanför vår kontroll såsom ev 

tidtabelländringar, höjning av flygpris och flygskatter, valutakursförändringar, bränsletillägg etc. 

 

I övrigt gäller Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. 

 
 
 

 


