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Trekking i Georgien 
– Mt. Kazbek, Mt. Ushba og Mt. Shkhara 

Denne trekkingtur graderes til 3-4 med topdag grad 5 

 

Georgien er et af Kaukasus’ smukke, bjergrige lande, og denne 15-dages vandretur byder 
på nogle af regionens bedste udsigter i Store Kaukasus. Når man stiger mod toppen af 
et bjerg, får man følelsen af at være bjergets store erobrer. At være i bjergene giver en 
følelse af frihed, når man står på toppen af en stejl klippe eller ved kraterkanten, er man 
som en ørn, der svæver over himlen og ser det hele ovenfra. For en stund fri for 
hverdagens problemer. Man ser kun bjerge og kløfter, søer begravet i skyerne, og 
mystiske dragesten, der står hvor uberørte bjergkilder udspringer. Naturen, som den 
blev skabt på den første dag. 

Rejsen falder i to dele. Fra Tbilisi rejser i nordpå ad den Georgiske Hærvej til Kazbegi-
regionen. Dette er den mest krævende del af rejsen, da den øvre del af Mt. Kazbek altid 
er dækket af sne. Lidt specialudstyr er påkrævet for at nå toppen, men erfaring med 
klatring er ikke nødvendigt. 

Anden del af rejsen tager jer til Øvre Svaneti, som er et af Georgiens smukkeste områder. 
Her vandrer i på skråningerne af Mt. Layla og Mt. Shkhara, som er Georgiens højeste 
bjerg (5193 m). Det er et meget smukt område, som samtidig er rig på historie. 

Velkommen på trekking i Georgien! 
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• Kom til tops på Mt. Kazbek 
• Nyd stilheden og den helbredende bjergluft 
• Besku storslåede landskaber i Øvre Svaneti 
• Oplev gamle UNESCO-klostre og hyggelige landsbyer 
• Smag de lækre egnsretter og de georgiske vine 

 

Oversigt 
Dag 1:   Afrejse fra Danmark til Tbilisi 
Dag 2:  Byrundtur i Tbilisi 
Dag 3:  Via den Georgiske Hærvej til Juta (2200 m) 
Dag 4:  Trek til Mt. Chaukhi (3600 m) og ned til Stepansminda 
Dag 5:  Vandring til Mt. Kazbek Basecamp 
Dag 6:  Højdetilvænning på Mt. Kazbeks skråninger 
Dag 7:  Trek til toppen af Mt. Kazbek (5054 m) 
Dag 8:  Ned til Stepansminda og retur til Tbilisi 
Dag 9:  Via Mtskheta, Uplistsikhe og Stalin Museum til Kutaisi 
Dag 10: Transfer til afsides Øvre Svaneti 
Dag 11:  Mt. Ushba og gletsjer 
Dag 12: Mt. Layla og storslåede udsigter 
Dag 13: Rundt om Mt. Shkhara 
Dag 14: Retur til Tbilisi 
Dag 15: 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 
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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 
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: Via den Georgiske Hærvej til Juta (150 km, 2200 meters højde) 
I forlader Tbilisi og kører nordpå. Første stop er Ananuri Klosterborg fra 1200-tallet, som 
er en af de mest attraktive seværdigheder langs hærvejen. Den Georgiske Hærvej løber 
nord fra Tbilisi ind i Kaukasus og videre over den russiske grænse til Vladikavkaz (ca. 
200 km). Den blev bygget af russerne i 1700-tallet for at lette adgangen for tropperne, 
som skulle tage kontrol over regionen. I dag er det den bedste rute nordpå med 
dramatisk sceneri, krystalklar luft og bjergenes storhed.  

I fortsætter ad hærvejen og kører igennem Gudauri, der er skisportssted om vinteren og 
base for vandreture om sommeren. Vejen bliver smukkere, efterhånden som i nærmer 
jer Kazbegi – eller Stepansminda, som er byens officielle navn. Den lille by for foden af 
Kaukasusbjergene er noget turistet, da den er udgangspunktet for mange vandreruter. 
Mt. Kazbek (5.047 meter) er en af Kaukasus’ seks ”5000’ere”, hvor ildguden Prometheus 
efter sigende blev lænket. Da han gav menneskene ilden i gave, kom han på tværs af 
Zeus, som lænkede ham nøgen til en klippe og sendte en ørn, som skulle æde hans lever! 
Hver nat voksede den ud igen, hvorefter ørnen begyndte at æde den igen næste dag. 
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I ankommer til Kazbegi sidst på eftermiddagen og fortsætter i firhjulstrækker til Juta 
landsby i Kazbegi Nationalpark. Juta (2150 moh) ligger 20 kilometer fra Kazbegi i et 
naturskønt område med sneklædte bjerge og alpine, blomstrende enge.  

Måltider: morgenmad og aftensmad 

Overnatning i gæstehus i Juta 

 

Dag 4: Trek til Mt. Chaukhi (max. 3600 m) og ned til Stepansminda 
I dag begynder jeres vandretur. Gradvist bevæger i jer fra 2150 meter op ad Mt. Chauki. 
Vandringen er forholdsvis let og kan betragtes som opvarmning til de næste par dages 
bestigning af Mt. Kazbek. I tager det stille og roligt og aftaler selv med guiden, hvor langt 
op i ønsker at gå. I passerer smukke rododendron, krystalklare floder og skovklædte 
skråninger. Efter vandringen køres i tilbage til Stepandsminda.  

Vandring: 4-5 timer med stigning på max. 1400 meter 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning i gæstehus i Stepansminda 
 

Dag 5: Vandring til Mt. Kazbek Basecamp 
Dagen begynder forholdsvis tidligt, når i kl. 7 kører op til Sameba Kirke (2200 m), som 
er udgangspunktet for dagens etape. Kirken ligger meget smukt med en fantastisk 
udsigt over Kazbegi og bjergmassivet. 

Fra kirken vandrer i op til den meteorologiske station, der også fungerer som basecamp 
(3600 m). Forholdene er ret beskedne men dog komfortable. Opstigningen tager 
normalt 7-8 timer og er forholdsvis anstrengende (grad 3-4). Bagagen bringes op på 
heste, så i kan nøjes med en lille dagsrygsæk. 

Vandring: 7-8 timer med stigning på 1400 meter. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i hytte ved Basecamp Kazbegi (3600 m) 
  

Dag 6: Højdetilvænning på Mt. Kazbeks skråninger 
I dag skal i tilvænnes højden og lære jeres specialudstyr at kende. Instruktionen finder 
sted i 4100-4200 meters højde i meget smukke omgivelser og bjergenes helbredende 
energi. Guiden instruerer jer i brugen af reb, isøkse og evt. ”crampons/steigeisen” 
(klatrejern til støvler). Isøksen er kun til brug, hvis man skulle være uheldig at falde, og 
klatrejern er sjældent nødvendigt og kun hvis det er glatføre på grund af meget nedbør. 

Vandring: småture i 4100-4200 meters højde 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i hytte ved Basecamp Kazbegi (3600 m) 
 

Dag 7: Trek til toppen af Mt. Kazbek (5054 m) 
Der venter jer en meget spændende men også lang og hård dag, som bogstaveligt talt 
er rejsens højdepunkt. I dag skal i til tops på Mt. Kazbek (5054 m). Bjergets øvre 
skråninger er altid dækket af sne, men der er en sti hele vejen og dermed ikke behov for 
klatring.  
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Mt. Kazbek er en sovende stratovulkan med stejl, konisk form og opbygget af mange lag 
af størknet lava og aske. Det er det tredjehøjeste bjerg i Georgien (efter Shkhara og 
Janga) og har adskillige, mindre gletsjere. 

I begynder opstigningen meget tidligt om morgenen (fx kl. 2) og vandrer 4 timers tid til 
et plateau i 4500 meters højde. Herfra følger i en højderyg mellem to toppe til 4900 
meters højde. Det begynder at blive stejlt med skråninger på 30-45 grader nær toppen. 
Alle skal være udstyret med isøkse, og i bindes sammen med reb, når i passerer forbi 
gletsjersprækker på vej mod toppen (fra ca. 3900 meters højde og til toppen).  

Afhængig af jeres vandretempo står i på toppen af Mt. Kazbegi et sted mellem kl. 9-11 og 
nyder den forrygende udsigt over de snedækkede bjergtoppe i Kaukasus. Jeres lunger 
fyldes af den friske luft, som også napper lidt i kinderne, selvom det ikke er decideret 
koldt på denne årstid (juli-september). Herfra går turen ned igen til basecamp ved den 
meteorologiske station. 

   NB: I tilfælde af meget dårligt vejr indstilles vandringen mod toppen. Det er altid kun 
guiden, som vurderer, om det er forsvarligt at fortsætte, eller om i skal vende om. Fra juli 
til september er det dog sjældent, at vejret er for dårligt til at nå toppen, men der er 
aldrig nogen garantier. I kan enten medbringe eget specialudstyr hjemmefra, eller 
guiden kan medbringe det (ikke inkluderet i rejsens pris). 

   TIP: Hvis i vurderer, at vandringen til toppen bliver for hård for jer, kan i vælge blot at 
gå et stykke mod toppen for at opleve nogle af de flotte udsigter, inden i begiver jer ned 
igen. Hertil behøves så ingen specialudstyr. 

Vandring: 10-12 timer 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i hytte ved Basecamp Kazbegi (3600 m) 

 

Dag 8: Ned til Stepansminda og retur til Tbilisi 
Med sejrsstemning i kroppen og glæde over at have nået toppen begiver i jer ned igen 
til Stepansminda. I forlader det vilde gletsjer- og morænelandskab, som gradvist 
erstattes af klipper og en afmærket sti. I kommer ned til landsbyen, hvor i kan spise 
brunch, inden i køres tilbage til Tbilisi. 

Vandring: 3-4 timer (1400 m ned) 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning på hotel i Tbilisi 
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Dag 9: Via Mtskheta, Uplistsikhe og Stalin Museum til Kutaisi (240 km / 4 timer) 
I kører til Mtskheta, som er en af verdens ældste byer. Den ligger 25 kilometer nord for 
Tbilisi, hvor floderne Aragvi og Mtkvari løber sammen. Grundet byens historiske 
betydning og de talrige gamle monumenter i området kom ”Mtskhetas Historiske 
Monumenter” på UNESCOs liste over verdens kulturarv i 1994. Mtskheta var hovedstad i 
det østgeorgiske kongerige Kartli (også kaldet det Iberiske Kongedømme) fra det 3. 
århundrede f.Kr. til det 5. århundrede e.Kr. Det var også her, at kristendommen blev 
proklameret som den officielle religion i Georgien i 337. Til dato er det stadig hovedsæde 
for den georgiske ortodokse kirke. Efter det 6. århundrede, da hovedstaden blev flyttet 
til Tbilisi, fortsatte Mtskheta med at fastholde sin ledende rolle som et kulturelt og 
åndeligt knudepunkt.  

Herfra fortsætter i til den ældgamle klippeby, Uplistsikhe, som er omgivet af smuk natur 
og et huleområde. Timothesubani er en fantastisk kirke dybt inde i skoven.  

Næste stop er Gori, som var Stalins fødeby. Hans status i Georgien er omdiskuteret; på 
den ene side var Stalin (1878-1953) en grusom diktator med folkedrab på samvittigheden; 
på den anden side er han en berømt (eller berygtet) personlighed fra Georgien, som 
ganske vist på den tid hørte under Sovjetunionen. Hans aftryk på verdenshistorien er 
svær at komme udenom, og Stalinmuseet i Gori fortæller hans historie. På museet kan 
man se den beskedne træhytte, hvor Stalin blev født, og hans private togvogn står 
parkeret udenfor. Den grønne Pullman-vogn er pansret og vejer 83 tons. Den blev 
anvendt af Stalin fra 1941 og frem – fx når han skulle deltage i Teheran- og 
Yaltakonferencerne i 1943 og 1945.  

Efter besøget kører i videre til Kutaisi, som er Georgiens næststørste by med et 
indbyggertal på 150.000. Historisk set har byen haft stor betydning, hvilket de mange 
gamle seværdigheder og monumenter vidner om.  

I kan begynde med en vinsmagning i Khareba Winery, hvor i hører om processen bag 
vinproduktion. Resten af eftermiddagen kan i udfylde med en eller flere af følgende 
seværdigheder. 

• Det gamle klosterområde ved Gelati, som angiveligt blev grundlagt af David IV – 
også kendt som ”David the Builder”. Han er offentligt kendt som den mest 
succesfulde georgiske monark og er arkitekten bag Georgiens guldalder i 10-
1200-tallet, hvor seljukkerne blev fordrevet fra landet. Gelatis akademi fostrede 
nogle af landets dygtigste videnskabsmænd, teologer og filosoffer. 

• Bagrati Katedral fra det 11. århundrede, som er et mesterværk indenfor 
middelalderarkitektur og fremstår flot restaureret. 

• Motsameta, som er et lille og meget smukt kloster med runde tårne. Det står på en 
bakke ned til Rionifloden.  

• Sataplia, der er et naturområde lidt nord for byen. Det er kendt for sine smukke 
karsthuler og fodaftryk af dinosaurer. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning på hotel i Kutaisi 
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Dag 10: Transfer til afsides Øvre Svaneti 
Efter morgenmaden kører i vestpå til Sugdidi (Zugdidi), som er provinshovedstad i 
Mingrelien. Regionen var fyrstendømme fra 1557 til 1867, hvor området blev annekteret 
af Rusland. Der er stadig stærke traditioner i området, ikke mindst i naboregionen 
Abkhasien mod vest, som gerne vil løsrive sig fra Georgien. Dette støttes af Rusland og 
er medvirkende til konflikten mellem Georgien og Rusland. I Sugdidi bor der mange 
flygtninge fra borgerkrigen i Abkhasien i 90’erne – etniske georgiere, som ikke får lov at 
vende hjem. 

I Sugdidi skal i se de tidligere mingrelske Dadiani-fyrsters palads og museet for historie 
og etnografi. Her er udstillet mange genstande forbundet med Napoleon og hans 
feltherre Joachim Murat, bl.a. Napoleons dødsmaske – 1 ud af de 4 eksemplarer, man har 
kendskab til. Dette skyldes, at Dadiani-fyrsterne var beslægtede med Napoleon. Det er 
en tidsrejse gennem en del af Georgiens turbulente historie.  

Efter besøget kører i til Enguridæmningen nord for Jvari. Den blev bygget tilbage i 
sovjettiden (1978) og er i dag stadig verdens næsthøjeste buedæmning. Med sine 217,5 
meter er den et ganske imponerende syn. 

I fortsætter til Zemo Svaneti Planned National Park i øvre Svaneti nær den russiske 
grænse. Snart kan i se Store Kaukasus med flere tinder mellem 4-5000 meter, fx Shkhara 
(5193 m) og Ushba (4710 m). Svaneti er omgivet af smukke sneklædte bjerge, og 4 ud af 
de 10 højeste bjerge i Kaukasus ligger i Svaneti. Lige nord herfor, bag den russiske 
grænse, ligger Mt. Elbrus (5642 m), der i dag betragtes som Europas højeste bjerg.  

Svaneti er et af Georgiens mest isolerede områder, som om vinteren er afskåret fra 
resten af landet. Indbyggerne er venlige og bærer på en rig kulturhistorie. I løbet af 
eftermiddagen ankommer i til den lille by Mestia, som er det administrative centrum i 
Øvre Svaneti. Byen har 2000 indbyggere og ligger i 1500 meters højde. Trods sin lille 
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størrelse har Mestia en række interessante monumenter fra middelalderen, som er på 
UNESCOs liste – bl.a. kirken og fortet, som i kan besøge. Det etnografisk museum er et 
af Georgiens mest interessante museer. 

Måltider: morgenmad og frokost 

Overnatning på hotel i Mestia. 
 

Dag 11: Mt. Ushba og gletsjer 
Efter et par dage uden vandring er i nu udhvilet og klar til flere oplevelser i bjergene. I 
køres til en landsby i 1700 meters højde, hvorfra i kan se Mt. Ushbas to tinder i 
baggrunden (hhv. 4690 og 4710 m). Herfra begynder i jeres vandring til Ushba og en af 
de smukkeste gletsjere i Kaukasus. I går ikke til toppen men blot til 3000-3200 meters 
højde. I vandrer ad en sti, som fører op ad bjergets sydlige side til Guli Gletsjer i 2900 
meters højde. Vandringen er graderet til 3. 

Vandring: 4 timer (1300-1500 m op og ned) 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning på hotel i Mestia 
 

Dag 12: Mt. Layla og storslåede udsigter 
I dag skal i vandre på et andet af de storslåede bjerge i Svaneti. Mt. Layla bestiges 
sjældent, hvilket nok skyldes bjergets afsides beliggenhed. Bjerget ligger midt i et 
storslået område med udsigt til de berømte tinder i hele Kaukasus. I går ikke efter toppen 
men bliver i 3000-3500 meters højde og tilbringer en nat i telt på Mt. Laylas skråninger. 

Vandring: 4 timer 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i telt på bjerget 
 

Dag 13: Rundt om Mt. Shkhara 
Efter morgenmad i lejren fortsætter i til Georgiens højeste bjerg, Mt. Shkhara (5193 m). 
Heller ikke her går i efter at nå toppen men vandrer igen 4 timers tid rundt om bjerget. 
Fra nord og syd løber gletsjerne Bezengi og Shkhara, hvorfra Engurifloden har sit 
udspring. I nyder jeres sidste dag i fulde drag i Georgiens fantastiske bjerglandskaber. 
Efter dagens trek vender i tilbage til Mestia og hviler ud på hotellet. 

Vandring: 4 timer (max. højde: ca. 3200 m) 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning på hotel i Mestia 

 

Dag 14: Retur til Tbilisi (470 km / 8 timer) 
I kører tilbage til Tbilisi. Det er en lang køretur, men i kan stoppe undervejs og nyde 
udsigterne og strække benene. Om aftenen kan i nyde et godt måltid på en af de 
hyggelige restauranter i den gamle, livlige bydel. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning på hotel i Tbilisi 
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Dag 15: Hjemrejse 
I køres til lufthavnen og flyver hjem. Jeg spændende vandreferie i Georgien er ved vejs 
ende. 

Måltider inkluderet: morgenmad 
 

Pris – se www.panoramatravel.dk 
 

Prisen inkluderer 
• Fly København – Tbilisi, retur 
• Overnatning på gode turistklassehoteller samt gæstehus i delt dobbeltværelse  
• Camping dag 12 
• Morgenmad dag 2 og 15 
• Halvpension dag 3-4, 8-11 og 13-14 
• Helpension dag 5-7 og 12 
• Transfers 
• Transport i egen bil 
• Alle entréer ifølge program 
• Engelsktalende chauffør 
• Engelsktalende trekking-guide 
• Leje af telt, soveposer og madrasser 
• Heste til bagage 
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Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Drikkepenge til chauffør og trekkingguide 
• Specialudstyr til trekking (klatrejern, reb, isøkse) 
• Visse måltider 
• (Eneværelsestillæg) 
 

Praktiske oplysninger 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse. 
Solide vandrestøvler påkrævet samt klatrejern, reb og isøkse (kan lejes ved 
forudbestilling) 
 
 
 

 


