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Cykling i Georgien 
– fra Tbilisi til Sortehavet 

Denne cykelrejse graderes til 2, enkelte dage 3 

 

 

Georgien er et af Kaukasus’ smukke, bjergrige lande. Denne cykeltur bringer jer vestpå 
fra hovedstaden Tbilisi til Sortehavet gennem smukke bjerglandskaber. Det er en 
forholdsvis let 10-dages tur, dog med nogle højdemeter særlig dag 3, 4 og 8. Ruten er 
godt 400 km, og i følger mindre veje med asfalt hele vejen.  

Udover bjergtagende landskaber oplever i kulturelle seværdigheder undervejs såsom 
ældgamle kirker og klostre, en borg og ikke mindst den fascinerende Vardzia Huleby. I 
nyder også den livlige og hyggelige hovedstad, Tbilisi, og charmerende Batumi ved 
Sortehavet, hvor i kan slappe efter cykelturen og eventuelt forlænge med nogle dage. 

Velkommen på cykeltur i Georgien! 

• Oplev den fascinerende Vardzia Huleby  

• Nyd de storslåede bjerglandskaber 

• Oplev gamle klostre, borge og hyggelige landsbyer  

• Slap af ved Sortehavet i charmerende Batumi 

• Smag de lækre egnsretter og de georgiske vine 
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Oversigt 

Dag 1:  Afrejse fra Danmark til Tbilisi 

Dag 2: Byrundtur i Tbilisi 

Dag 3: På cykel til Manglisi 

Dag 4: Op til Paravani landsby og sø 

Dag 5: Videre til Akhalkalaki 

Dag 6: Akhalkalaki til Vardzia Huleby 

Dag 7: Ned til Akhaltsikhe og Rabati Borg 

Dag 8: Over bjerget og ned til Khulo 

Dag 9: Ned til Batumi ved Sortehavet 

Dag 10: Afslapning ved Sortehavet 

Dag 11: Hjemrejse 

 

Dag 1: Afrejse 
I flyver fra Danmark til Tbilisi og ankommer samme dag eller tidligt næste morgen 
afhængig af flyforbindelsen. I hentes i lufthavnen og køres til hotellet.  

Måltider inkluderet: på flyene 
 

Dag 2: Byrundtur i hovedstaden 
Georgiens hovedstad var tidligere et af Europas fremtrædende centre for kunst og 
kultur. Den ældgamle by ligger i grænselandet mellem Asien og Europa, og de to 
kontinenter har påvirket livet i byen på hver deres måde. Byens middelalderlige centrum 
hedder Kala og prydes af smalle, stejle gader med huse med små gårdhaver eller 
balkoner. Det er en livlig bydel med de mest hippe restauranter med udendørs servering 
og både nationale og internationale menuer. Katedralen er den største religiøse bygning 
i det sydlige Kaukasus.  

Den nye bydel kendetegnes ved de brede boulevarder og skyggefulde parker med 
monumenter over Georgiens helte. Der er også flere futuristiske bygninger og broer i 
Tbilisi. På højdedraget over byen knejser resterne af det gamle citadel. Kun den 
restaurerede bymur står tilbage, men i aftenens projektørlys er den et imponerende syn. 

Efter morgenmaden skal i opleve byen til fods. I passerer nogle af byens vigtigste 
monumenter, pladser og bygninger og tager kabelbanen op til citadellet for at nyde 
udsigten over byen. I kan fx besøge Nationalmuseet, som på fire etager huser mange 
fine genstande. Eller i kan besøge den Tørre Bro (Mshrali Khidi), som er berømt for sit 
udendørs loppemarked og antikvitetssalg. Da Georgien blev selvstændigt i 1991, var 
indbyggerne fattige. De solgte deres antikviteter for at tjene til dagen og vejen, og det 
blev starten på en tradition og et uformelt marked. Man kan finde stort set alt mellem 
himmel og jord: vintage-smykker, sovjet-æra tilbehør, kilims, traditionelt georgisk tøj, 
gamle bøger, lysekroner, sølvtøj, kassettebånd og lp-er med russisk pop-musik, militære 
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medaljer, pins, gamle gasmasker, service, drikkehorn, mønter og endda plakater af 
Stalin. De lokale siger dog, at det er blevet svært at finde rigtige antikviteter her. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Tbilisi 
 

Dag 3: På cykel til Manglisi 
Efter morgenmaden forlader i Tbilisi, og jeres cykeleventyr kan for alvor begynde. Så 
snart i forlader byen, begynder vejene at stige, og når i har passeret bygrænsen og 
bevæget jer op i bjergene, er der en fantastisk udsigt ned over hovedstaden. 

Undervejs på dagens 62 kilometer passerer i små, hyggelige landsbyer samt skovklædte 
bjerglandskaber. Om eftermiddagen gør i holdt i Manglisi, hvor i også overnatter. 

Manglisi er en af de ældste, kristne byer i Georgien, og i har tid til at udforske byen og 
katedralen, som går helt tilbage til 500-tallet. 

I bevæger jer fra cirka 500 højdemeter i Tbilisi op i 1.300 meters højde i løbet af dagen, 
så forbered jer på nogle kuperede veje, som til gengæld belønner jer med fantastiske 
naturoplevelser undervejs. 

Cykling: 62 km 

Måltider: morgenmad  

Overnatning i gæstehus i Manglisi. 
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Dag 4: Op til Paravani landsby og sø 
I dag kan i godt forberede jer på en af de mest strabadserende dage på cyklen. 73 
kilometer skal der cykles, og undervejs bevæger i jer fra 1.200 til 2.150 meters højde. 

I cykler fra Manglisi og vestpå ad gode, asfalterede veje til Paravani landsby og sø. 
Paravani-søen er en vulkanisk sø, som ligger i 2.000 meters højde. 

Området er et populært feriemål for lokale såvel som turister, og særligt fiskeri er meget 
udbredt i søen. I sommermånederne er temperaturene relativt høje, og en forfriskende 
dukkert er på sin plads efter en lang dag i sadlen. 

I overnatter i et gæstehus i den nærtliggende landsby, og har ellers den resterende del 
af dagen til at udforske området og eventuelt falde i snak med lokale, som kan give jer 
et indblik i livet på landet. 

Cykling: 73 km 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning i gæstehus i Paravani. 
 

Dag 5: Videre til Akhalkalaki 
Dagen byder på det letteste terræn på hele jeres rejse, og i skal blot tilbagelægge 42 km. 
Undervejs vil der endda være et fald i højdemeter på ca. 400. 

I passerer adskillige mindre byer, som hovedsageligt bebos af armenere. I befinder jer 
langt væk fra storbyen, og de små landsbyer er en ideel måde at få indblik i den 
traditionelle armenske livstil. 

Om eftermiddagen ankommer i til Akhalkalaki, som er en lille by 30 km nord for både 
den tyrkiske og den armenske grænse. Byen har et beskedent indbyggertal på omtrent 
10.000, og mere end 90 procent af byens befolkning er etniske armenere. 

Cykling: 42 km 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Akhalqalaki. 
  

Dag 6: Akhalkalaki til Vardzia Huleby 
I fortsætter jeres rejse vestpå og cykler fra Akhalkalaki til en af Georgiens største 
seværdigheder – hulebyen Vardzia. Omgivet af Mount Erusheli og Mtkvari-floden ligger 
Vardzia fantastisk placeret med storslåede udsigter. Området har siden 1999 været 
indskrevet på UNESCOs liste for verdens kulturarv.  

I skal blot cykle 43 kilometer i dag, og meget af tiden ovenikøbet nedad, da i bevæger 
jer fra 1.750 meter ned til 1.250. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i hulebyen Vardzia. 
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Dag 7: Ned til Akhaltsikhe og Rabati Borg 
Størstedelen af dagens cykeldistance bruges på asfalterede veje, der løber parallelt med 
Mtkvari-floden. I får tid til at udforske byen Akhaltshike, som i særdeleshed er kendt for 
den nærtliggende Rabati-fæstning. Dagens cykeldistance er 66 km, og afhængigt af 
tempo og antal stop undervejs, bør turen ikke tage længere end fem timer i alt. Der 
burde således være god tid til at udforske den middelalderlige by. 

Rabatifæstningen er bygget i det 9. århundrede under navnet ”Lomisa Borg” (løve-
borgen), og den har siden undergået flere store renoveringer. Den første var i det 12. 
århundrede, hvor man byggede bymure, udsigtstårne og store porte, der skulle hjælpe 
med at holde udefrakommende på afstand. 

”Rabati” er det moderne navn for fæstningen, og siden 2011 har man arbejdet ihærdigt 
med rekonstrueringen af bygninger, kirker og vejsystemet i byen samt den tunnel, der 
leder hen til Potskhovi-floden.  

Cykling: 66 km 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Akhaltshike. 

 

Dag 8: Over bjerget og ned til Khulo 
Denne dag vil være en af de mere anstrængende af slagsen på jeres rejse. I skal 
tilbagelægge hele 82 km og undervejs bevæge jer fra 985 meters højde op til 2.000 
meters højde, inden i slutter dagen i byen Khulo i 950 meters højde. 

Khulo har historisk set haft en stor betydning som handelsby mellem Samtshke-
Javakheti og Sortehavskysten. I 1829 blev byen kort besat af russiske styrker, og den 
russiske kultur pryder i dag stadig store dele af bybilledet. 

Desuden er Khulo også kendt for sine ikoniske kabeltoge, som også er at finde i andre 
georgiske byer. Det er en skøn måde at se byen ovenfra og opleve de omkringliggende 
bjerge fra et andet perspektiv. 

Cykling: 82 km 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning i gæstehus i Khulo. 
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Dag 9: Ned til Batumi ved Sortehavet 
I dag er jeres sidste dag på cyklen, og i tager turen fra Khulo og vestpå hele vejen til 
kystbyen Batumi ved Sortehavet. 

Batumi har 155.000 indbyggere og ligger kun 20 km fra den tyrkiske grænse mod syd. 
Byen har en meget aktiv havn, som året rundt især besejles af oliecoastere. Modsat andre 
byer i Georgien er husene i Batumi meget farvestrålende og malet i gule, lyserøde, 
blålige, ferskenfarvede og mange andre nuancer. 

Byen byder på mange af de muligheder, man forbinder med en typisk kystby, og der er 
rig lejlighed til at slappe af ved badestrandene, gå ombord i de lokale egnsretter og ose 
rundt i de små, hyggelige gader. 

Men inden i når så langt, skal i tilbagelægge 82 kilometer på cyklen. Langt det meste af 
vejen går det dog stødt nedad, og undervejs på ruten vil i opleve et fald på hele 950 
højdemeter. 

Cykling: 82 km 

Måltider inkluderet: morgenmad 

Overnatning på hotel i Batumi. 

 

Dag 10: Afslapning i Batumi ved Sortehavet 
I har en hel dag på egen hånd til at nyde Batumi og Sortehavet. I kan gå i de hyggelige 
gader, nyde de udendørs caféer og restauranter og bade i Sortehavet. 

   NB: der er mulighed for at forlænge opholdet i Batumi efter ønske. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

 

Dag 11: Hjemrejse 
I køres til lufthavnen og flyver hjem. Jeres spændende cykelferie i Georgien er ved vejs 
ende. 

Måltider inkluderet: morgenmad 

 

Vejledende pris – se www.panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København – Tbilisi, Batumi – København 
• Overnatning på gode turistklassehoteller samt gæstehus i delt dobbeltværelse  
• Morgenmad 
• Transfers 
• Engelsktalende chauffør 
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Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffør 
• Leje af cykel 
• Frokost og aftensmad 
• Entréer 
• (Eneværelsestillæg) 
 

Praktiske oplysninger 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 
 
 

 


