
 • Seikluslik matk Gruusia Sõjateed kaudu Thušetisse ja sealt edasi veinipiirkonda 
Kahheetiasse

 • Avastusretk Gruusia ääremaadele, sinna kus turisti jalg pole veel teed sisse 
tallanud

 • Reisi „saatjaks“ on meil Gruusia suurepärane köök – kodused hõrgutised otse 
algallikast

 • „Kirsiks tordi peal“ on reisi lõppu jääv visiit Kahheetia veinikeldritesse

Puutumata mäed ja keskaegsed karjusekülad
Läbime kahte Gruusia põlist ja puutumatut piirkonda:  Khevsuretit ja Thušethit. Siin koged mägede põlist ilu. See on 
võimas – maalilised vaated mägedele ja mägiaasadele. Läbime iidseid karjusekülasid, avastame kohalikku elu ning 
iidset arhitektuuri. 

Teekond üle Atsunta mäekuru
Tee Gruusia sõjateelt Thušeetiasse on läbitav vaid jalgsi ja siin puudub massturism. Seda teed kasutavad senini vaid 
karjused ja mõned, julgemad seiklejad. Selle raja kõrgeim (ja ka raskeim) osa on Atsunta mäekuru – 3431 m. Isegi 
suvel võib siin lund kohata. Tegemist ei ole siiski mägironimisega ja rada on läbitav ilma tehnilise abita. 

Grusiinide külalislahkus
Gruusia reisiga käib kaasas hoiatus grusiinide ülevoolava külalislahkuse eest - õigusega. Iga söömaaeg on pidu, 
kuhu kuuluvad nii vein kui gruusia viin - tšatša. Tagasihoidlikes tingimustes valmivad suussulavad road.  Selleks on 
tegelikult kõik olemas:  värske tooraine, tuli ning suurepärane kokk. Peole on kutsutud kõik ja sellisele kutsele pole 
kerge ära öelda. 

Gruusia toit ja Kahheetia veinid
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. Reisi viimases osas teeme proovi Gruusia veinide paremikuga – Kahheetia veinidega. 
Mis võiks veel reisi paremini lõpetada?
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*    Reiside hinnad kataloogis on indikatiivsed. Allahindlused, täpsed hinnad igal konkreetsel ajahetkel on 
      saadaval veebis: andmoments.com
**   Hind sisaldab kohapealset reisiprogrammi vastavalt reisikavale. Ei sisalda lennupileteid. 
      Vaata täpsemalt: andmoments.com


