
Georgian kirkot ja ikonit 29.8.-7.9.2016
Valamon opiston opintomatka

Lähde kokemaan Kaukasuksen loppukesän täyteys huikaisevissa vuoristomaisemissa!
Tutustumme Georgian ortodoksisen kirkon hintoriaan ja nykypäivään, 
kirkkoarkkitehtuuriin, luostareihin ja georgialaiseen ikonimaalausperinteeseen. 
Vierailemme Georgian vanhoissa luostareissa ja kirkoissa ja tutustumme paikalliseen
konimaalaustraditioon sekä vanhan kristityn valtion historiaan ja kulttuuriin. 
Matkanjohtajina ikonografi Alexander Wikström ja TM Wilhelmiina Virolainen.

Matkaohjelma

29.8. klo 16.10 lento Helsingistä Kiovan kautta Tbilisiin, perillä 23.55

30.8. Tbilisin kiertoajelu mm. vanha kaupunki, Metekhi kirkko, synagooga, Sionin katedraali, 
Rauhan silta, Anchiskhati kirkko, äiti Georgia patsas, Narikala linnoitus, Georgian kansallisglleria, 
Georgian taidemuseo, jossa ikoneita keskiajalta. Kierros sisältää myös kävelyä. Päivällinen 
ravintolassa. Yöpyminen hotellissa Tbilisissä.

31.8. Tbilisi-Mtskheta-Kutaisi: Mtskheta on on muinainen pääkaupunki ja Georgian uskonollinen 
keskus 3000 vuoden takaa. Jvari kirkko 500-luvulta ja Svetitskhoveli katedraali 1000-luvulta, 
molemmat ovat UNESCO:n maailmanperintöluettelossa. Samtavro nunnaluostari. Ajo länteen päin 
Kutaisiin, Bagrati katedraali 1000-luvulta Päivällinen ja yöpyminen vierastalossa, jossa kaikki 
mukavuudet.

1.9. Kutaisi-Gelati-Gudauri: 1100-luvulta Gelatin luostari ja akatemia, jossa kauniita frescoja. 
Motsameta luostar 700-luvulta, Ubisa luostari 800-luvulta. Ananurin arkkitehtuurinen keskus 1600-
luvulta, jossa on Georgian parhaimmin säilyneet kirkot ja kaiverrukset. Ajo jatkuu Kaukasuksen 
vuorille. Päivällinen ja yöpyminen Gudaurin hiihtokeskuksessa (2200 m).

2.9. Gudauri-Kazbeki-Dariali-Gudauri: Kazbegissa 2,5 tunnin kävely laaksossa ja metsikössä 
Gergeti kirkolla 2170 metrin korkeudessa. Ajo Dariali solaan. Paluumatkalla vierailu 
taidekeskuksessa, jossa nähdään perinteisen huovan valmistusta. Päivällinen ja yöpymnen Gudaurin



hiihtokeskuksessa.

3.9. Gudauri-Sighnaghi: Ajo Kakhetiin – kuuluisalle viininviljlysalueelle. Ninotsminda katedraali 
500-luvulta, Bodbe luostari 300-luvulta. Sighnaghin kaupungissa jää vapaata aikaa nauttia 
kaupungin upeasta maisemasta. Päivällinen ravintolassa ja yöpyminen hotellissa Sighnaghissa.
 
4.9. Sighnaghi-Alaverdi-Gremi-Kvareli-Gurjaani-Sighnaghi: Alaverdi katedraali 1000-luvulta, 
Gremin keskus 1500-luvulta, lounas maalaistalossa, tutustuminen viinin valmistukseen Kvevrissa, 
Gurjaanin Kvelatsminda kirkko 800-luvulta. Päivällinen ravintolassa ja yöpyminen hotellissa 
Sighnaghissa.

5.9. Sighnaghi-David Gareja-Tbilisi: luolakylä 500-luvulta, Lavra luostari, Udabno luostari, kävelyä
n. 50 min. puoliautiomaassa. Päivällinen ravintolassa ja yöpyminen hotellissa Tbilisissä.

6.9. Tbilisi-Bolnisi-Dmanisi-Tbilisi: Bolnisin katedraali 400-luvulta, keskiaikainen Dmanisi 
kaupunki, jossa arkkeologiset kaivauksetjatkuvasti. Sieltä on väitetään löydetyn vanhimman 
eurooppalaisen kallo jota säilytetään Dmanisin museossa.. Päivällinen ravintolassa ja yöpymnen 
hotellissa Tbilisissä.

7.9. Klo 05.50 lento Tbilisistä Kiovan kautta Helsinkiin, perillä 11.30.

HUOM. Kävelyretki vuoristossa (2,5 tuntia)  ja puoliautiomaassa (50 min.) edellyttää kohtuullisen 
hyvää terveyttä ja kuntoa.

Hintaan 2 255 € sisältyy
- luentokurssi Valamossa majoituksineen ja aamiaisineen 12.-14.8.2016
- reittilennot turistiluokassa
- lentokenttäverot
- lentokenttä- ja retkikuljetukset
- englanninkielinen paikallisopas
- Valamon opiston henkilökunnan palvelut ja aiheeseen liittyvää materiaalia
- majoitukset kahden hengen huoneissa
- puolihoito

HUOM! Ilmoittautumiset 27.5. mennessä! 

kurssit  @valamo.fi, p. 017 5701401

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

mailto:kurssit@valamo.fi
mailto:kurssit@valamo.fi

