
Jalgrattareis 
Gruusias
THUŠETHI: FÄTIRATTAGA 
PERIFEERIAT AVASTAMAS
•   Sõidame perifeeriasse - ainult 4 kuul aastas juurdepääsetavase mägipiirkonda
•   Thušethit on parim avastada fätirattaga – pääseme igale poole
•   Sind ootavad puutumatud Kaukasuse mäed ja ajatud karjusekülad
•   Ees ootab Grusiinide ülim külalislahkus – rikkalikud kodused söögid ja 
     ülevoolav sõbralikkus
•   Teeme tutvust veinikeldritega Gruusia peamises veinipiirkonnas Kahheetias

Fätirattaga sportlik reis
Thušethis leiad ainult pinnaseteed. Tõusunurgad on karmid. Põhiliselt ongi kaks varianti: 
kas järsult üles või järsult alla. Parim liikumisvahend on siin fätiratas. Oleme selle reisi 
koostanud just sportlikule reisijale. Sõitu on rohkem, puhkust mõnevõrra vähem.

Seitsme maa ja mere taga
Thušeetia ei asu meist liialt kaugel, aga siiski teises maailmas. Sinna, mägedevahelisse 
orgu pääseb vaid juunist septembrini. Siin pole poode ega restorane. Siin ei leia asfalt-
teid, ega püsivat elektrivoolu. 

Puutumata mäed ja keskaegsed karjusekülad
Thušeetias näed mägede põlist ilu. Loodus on võimas – maalilised vaated mägedele ja 
alpiaasadele. Sõidame läbi iidsete karjusekülade, avastame kohalikku elu ning aeguma-
tut arhitektuuri. Mäed on siin terava nurgaga – parim, mida seiklushimuline mägirattur 
soovida võib!

Grusiinide külalislahkus
Gruusia puhul hoiatatakse ülevoolava külalislahkuse eest. Iga söömaaeg on pidu. 
Peole on kutsutud kõik ja kutsest pole kerge keelduda. Peoks erilist põhjust vaja ei 
ole. Seepärast võid kindel olla selles, et reisil olles spontaanseid pidusid ka ette tuleb – 
tähistatagu siis kas traktori parandamist või juhusliku turisti kohtamist külavaheteel...

Kaukaasia gurmeeköök ja vein
Ka tagasihoidlikes tingimustes saab valmistada gurmeetoitu! Kõik vajalik on ju olemas 
– värske tooraine, tuli ning superkokk. Reisil on sul võimalus pühenduda kohaliku 
kokakunsti saladustesse ning ka ise mõni hõrk rahvusroog valmistada. See kõik maitseb 
paremini Gruusia veiniga: reisi lõpul läheme Kahhetiasse, et tutvuda Gruusia veini de 
paremikuga.

Aeg: 23. juuni - 1. juuli 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


