
Jalgrattareis 
Gruusias
REIS SVANEETIAS, GRUUSIA “ŠVEITSIS”

•   Avasta UNESCO maailmapärandi aarded Gruusia äärealal Svaneetias
•   Vänta läbi ajatute karjusekülade keset võrratuid vaateid Kaukasuse mägedele
•   Naudi grusiinide külalislahkust ning tee tutvust Gruusia köögi ja veinideg
•   Lõõgastu reisist kuumaveeallikates ning sukeldu Tbilisi elegantsesse  
     vanalinna

Svaneetia – kauge ja puutumatu 
Svaneetia asub Gruusia äärealal, Vastu Venemaa ja mässulise Abhaasia piire. Sva-
neetiast on kujunenud Gruusia mägiturismi peamiseid keskusi. Seda nii talvel, kui 
suvel. Mestiast on kujunenud  moodsa arhitektuuriga linnake, kus turismile suunatud 
teenused on laialdaselt saadavalt. Sellest hoolimata kohtad siinsetel tänavatel iga õhtu 
karjamaadelt koju naasvaid lehmi.  

Suursugused mäed ning UNESCO maailmapärand
Mägede ilu poolest on Gruusia võrreldav Alpidega, kuid kõik on siin nii-öelda origi-
naalis - areng on siia alles tasahilju jõudmas ja ka mitte igale poole. Vaateid ei sega 
elektriliinid ja raudteed. Mäenõlvadel paiknevad traditsioonilised kivimajadega külad, 
kus kõrguvad kaitsetornid ja kirikud, millede vanus võib ulatuda üle 2000 aasta. See on 
siinsed külad teenitult viinud UNESCO maailmapärandi nimistusse. 

Svaneetide külalislahkus
Kui Gruusia on külalislahke, siis Svaneetia on ülim külalislahkus ise. Karmid tingimused 
on kujundanud reeglid, mis ütlevad, et külalist hätta ei tohi jätta. Vastasel korral oled 
ise järgmisel korral samasuguses hädas. Need reeglid kehtivad tänaseni ja „ei“ ei ole 
vastus.

Svaneetia köök
Ka  tagasihoidlikes tingimustes on võimalik valmistada gurmeetoite! selleks vajalik on 
kõik olemas –  värske tooraine, tuli ning suurepärane kokk. Reisil avaneb sul võimalus 
tungida kohaliku kokakunsti saladustesse ning ka ise mõni hõrk rahvusroog valmistada. 
Sea moodi siin ei sööda ja söögikorrad uhutakse alla veini ja tša-tšaga (Gruusia grappa).

Aeg: 15. - 23. juuni 2018 
Hind: 1090 €
Raskusaste: raske
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*   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. Vaata täpsemalt: andmoments.com
** Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on saadaval veebis: 
     andmoments.com


