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Ossetien og Ingusjien 
- på afveje i Kaukasus 

 

 
Rejs med til tre spændende og afsides liggende republikker i et sjældent besøgt hjørne af 
Kaukasus og mærk livet i landsbyerne og de storslåede bjerge. Nordossetien og Ingusjien 
er to af Ruslands 22 autonome republikker. Sydossetien, hvis historie og befolkning er 
snævert knyttet til Nordossetien, er en de facto selvstændig republik, der dog ikke er 
anerkendt i vesten.  

Sydossetien har også nære relationer til Georgien, her findes middelalderlige 
forsvarstårne, ældgamle templer og helligdomme. Sydossetien er meget vanskelig at 
besøge. Der findes i dag kun én forbindelse til landet, nemlig gennem Roki-tunnellen fra 
Rusland. Vi er blandt de meget få gæster, der kører igennem denne tunnel og besøger 
det udsædvanligt smukke og spændende bjergland. 

På denne rejse til Kaukasus bliver du klogere på den meget komplicerede politiske 
situation. Århundredgamle konflikter mellem de fattige men stolte folkeslag i bjergene og 
de ressourcestærke og magtfulde samfund i de frugtbare dale for foden af bjergene 
sætter fortsat dagsordenen.  

Vi skal opleve smukke Kaukasus både fra bilerne og på korte vandreture. Og vi skal nyde 
folkelivet, når vi inviteres til spisning og fest med de lokale. Kulturlivet blomstrer i 
Nordossetiens hovedstad, Vladikavkaz, og Sydossetiens hovedstad, Tskhinvali, er også et 
besøg værd. 
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Velkommen på en unik rejse til et område, som sjældent ser turister! 

 

• Bliv klogere på den politiske situation i centrum af Kaukasus 
• Oplev Vladikavkaz – Kaukasus’ Skt. Petersborg 
• Mærk Kaukasus-folkeslagenes stolte historie 
• Betragt de imponerende middelaldertårne i Vovnushki 
• Kom på korte vandringer i storslåede bjerge og dale 
• Nyd folkelivet til hverdag og fest 

Oversigt 
Dag 1: Afrejse til Vladikavkaz 
Dag 2: En smuk dag i Nordossetiens bjerge 
Dag 3: Sydossetien – Djery Dzuar og Tskhinvali 
Dag 4: Tskhinvali og Znaur Distrikt 
Dag 5: Palads, tempel og fest i Leningor og Mejidadalen 
Dag 6: Vandring eller landsbybesøg i Urstualta-dalen 
Dag 7: Bjerge og tårne i Ingusjien 
Dag 8: Ingusjien og hjemrejse 
Dag 9: Ankomst til København 

Dag 1:  Afrejse til Vladikavkaz 
Afrejse til Nordossetiens hovedstad via Moskva. Vi ankommer ved middagstid og kører til 
hotellet og tjekker ind. Derefter spiser vi en sen frokost og ser lidt nærmere på byen. 

Nordossetien er en af de i alt 22 autonome republikker i Rusland. Den ligger i det nordlige 
Kaukasus med en sydlig grænse til Sydossetien og Georgien. Nordossetien dækker et 
areal på 7.987 km2 og har godt 700.000 indbyggere. Befolkningen er overvejende kristne 
med et muslimsk mindretal, og der tales ossetisk og russisk. 

Vladikavkaz er det kulturelle centrum for hele Ossetien og et knudepunkt i Kaukasus. 
Vladikavkaz har en europæisk stemning à la Skt. Petersborg og Tbilisi. Byen har godt 
300.000 indbyggere og ligger ved Terekfloden nær bjergene. Her findes en skøn blanding 
af hipstere, en kulturel elite og kaukasiske traditioner og hverdagsliv. Vladikavkaz har 
mange interessante museer og teatre. Gågaden har en sporvognslinje, og byens 
historiske centrum er usædvanlig for Kaukasus. 

Vi besøger et par museer og mødes med kulturpersonligheder, og vi skal smage på de 
lokale egnsretter og vine. 

Måltider inkluderet: frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel i Vladikavkaz (3*) 
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Dag 2: En smuk dag i Nordossetiens bjerge 
Efter morgenmaden besøger vi landsbyen Dargavs, som har den største nekropolis i 
Kaukasus – den såkaldte Dødens By. Derefter vandrer vi til Midagrabin Vandfald. Det er 
en kort tur på halvanden kilometer.  

Vi spiser frokost i Kurtatadalen, hvorefter vi vandrer over Arkhon-passet (2200 m) til 
Alagirdalen. Vi fortsætter til den ældgamle borg, Ursdon, der er bygget ind i selve 
klippevæggen. Vandreturen op til borgen er ret stejl, og dem, som helst er fri for turen, 
kan blive ved bilerne og drikke te, kaffe eller rødvin.  

Sidst på dagen ankommer vi til Tsey, som er et yndet skisportssted om vinteren. Det ligger 
ved en kløft og er en del af North Ossetia State National Park. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel Vertikal (eller lignende) 

 
 

Dag 3: Sydossetien – Djery Dzuar og Tskhinvali 
Om morgenen vandrer vi til det lille Rekom-tempel, som er en af de vigtigste helligdomme 
i Ossetien. Stedet er dedikeret til en ossetisk kultskikkelse, Uastyrdzhi, som kan forbindes 
til den kristne Skt. Georg.  

Herefter kører vi til Sydossetien. Syddossetien har siden 1991 de-facto været et 
selvstændigt land, der dog internationalt regnes for en del af Georgien og kun anerkendes 
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af få lande. Den ligger i det centrale Kaukasus med en nordlig grænse til Nordossetien og 
grænser mod vest, syd og øst til Georgien. Sydossetien dækker et areal på 3.900 km2 og 
har godt 70.000 indbyggere. Befolkningen er overvejende kristen, og der tales ossetisk 
og georgisk. 

Vi besøger først helligdommen Djery Dzuar, inden vi fortsætter til Tskhinvali. Vi tager hul 
på Sydossetiens hovedstad og mødes med en af veteranerne, som kæmpede for byen i 
årene 1989 – 2008. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel Uyut (eller lignende) 
 

Dag 4: Tskhinvali og Znaur Distrikt 
Tskhinvali er Sydossetiens hovedstad. Byen ligger ved floden Store Liakhvi omkring 100 
km nordvest for Georgiens hovedstad Tbilisi. 

Tskhinvali blev første gang nævnt i skriftlige georgiske kilder i 1398 som en landsby i 
kongeriget Kartli, men andre kilder angiver den georgiske kong Asphagur af Iberia som 
grundlægger i 200-tallet, hvor han byggede en fæstning her. I starten af 1700-tallet var 
Tskhinvali en lille, kongelig by og var primært beboet af munke.  

Byen blev annekteret af Rusland sammen med resten af Østgeorgien i 1801. Tskhinvali lå 
langs handelsvejen fra Nordossetien til Tbilisi og Gori, og byen udviklede sig gradvis til en 
handelsby med en blanding af jødisk, georgisk, armensk og ossetisk befolkning. 

Da Sovjetunionen overtog landet efter en kort, georgisk selvstændighed fra 1918-20, var 
Tskhinvali en industriby med savværk og fabrikker samt kultur- og uddannelses-
institutioner.  

7. august 2008 indledte georgiske styrker et angreb mod byen for at “genindføre 
forfatningsmæssig kontrol over regionen”. Trods modstand fra ossetiske styrker lykkedes 
det Georgien at indtage byen samme dag. Men dagen efter gik russiske styrker over 
grænsen og drev de georgiske styrker tilbage. Siden da har den politiske situation været 
anspændt. 

Vi indleder dagen med at opleve mere af Tskhinvali, der fortsat er præget af krigen i 
2008. Vi besøger bl.a. nationalmuseet. Derefter kører vi ud af byen vestpå til Znaur Distrikt 
og ser middelalderlige helligdomme og vagttårne. 

Om aftenen er vi tilbage i Tskhinvali, hvor vi skal mødes med en kulturekspert. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

Overnatning: Hotel Uyut (eller lignende) 

 
Dag 5: Palads, tempel og fest i Leningor og Mejidadalen 
Vi begynder dagen med et besøg i Leningor, den tidligere residens for en af de ossetiske 
eristavs (hertuger). Vi besøger Eristas Palads, og fortsætter til Mejidadalen. Vi går op til 
Usanet-templet på toppen af en bakke, hvorfra der er en forrygende udsigt over bjergene.  
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Herfra går vi ned til et tårn og videre til en landsby, hvor vi inviteres til en herlig, traditionel 
fest. Om aftenen vender til tilbage til Tskhinvali. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel Uyut (eller lignende) 

 
 
Dag 6: Vandring eller landsbybesøg i Urstualta-dalen 
I dag deler vi gruppen op i to, og man kan man vælge mellem vandring eller landsbybesøg. 
Der vil følge en lokalguide med begge grupper. 
 
Vandring 
Tidligt om morgenen forlader vi Tskhinvali og kører til Urstualta-dalen, hvor vi skal vandre 
i bjergene. Vi ser tårne fra middelalderen, smager på suars (mineralske kilder) og spiser 
en tidlig middag hos de lokale. 
 
Landsbybesøg 
I ro og mag kører vi ud til nogle af områdets landsbyer – Erman, Brtat og Cheliat. Vi mødes 
med de lokale og oplever, hvordan hverdagslivet udfolder sig i landsbyerne, hvor mange 
af de gamle traditioner holdes i hævd. Vi vender tilbage til Tskhinvali i løbet af 
eftermiddagen. 

Vi mødes alle sidst på eftermiddagen og kører tilbage til Tsey i Nordossetien. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel Vertikal (eller lignende) 

 

Dag 7: Bjerge og tårne i Ingusjien 
Vi kører til Vladikavkaz med flere stop undervejs i Alagirdalen. Efter en frokost i byen skal 
vi op i bjergene igen. Vi kører til grænseområdet i Ingusjien, som med et areal på bare 
3628 km2 er den mindste af de 22 autonome republikker i Rusland. Hovedstaden hedder 
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Magas, som også er mindst blandt de autonome hovedstæder med sine knap 9000 
indbyggere. 

Vores første stop er ved Erzi-tårnene, hvorefter vi vandrer til flere tårne i området. Luften 
er frisk, og bjergene er storslåede. 

Vi spiser aftensmad i landsbyen Dzheyrakh med de lokale, inden vi kører til Armkhi for at 
overnatte. 

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Hotel i Armkhi (eller lignende) 

 

Dag 8: Ingusjien og hjemrejse 
Vores sidste dag tilbringer vi i Targimdalen, hvor vi skal nyde smukke Kaukasus og 
seværdigheder fra en svunden tid – heriblandt Tkhaba-Yerdy Kirke. Den går sandsynligvis 
tilbage til i hvert fald 800-tallet, og den blev ombygget under den berømte Dronning 
Tamar af Georgien (1184 – 1213) omkring år 1200. 

Vi skal også opleve det storslåede, middelalderlige Vovnushki tårnkompleks. Det ligger i 
den smalle Ozdi-Chozhd-kløft på toppen af skiferrygge og består af to separate ikke-
tilgængelige slotte, der ifølge legenden tidligere var forbundet med en hængebro.  

Tårnene har fire etager, smalle kanonslidser, et højt brystværn og fladt tag. Vejene op til 
tårnene og boligerne er beskyttet af tykke forsvarsmure, som ved første øjekast ser ud til 
at være en naturlig del af bjerget. Guloy-Khi-floden løber nede i bunden af kløften. 

Tårnene er et tydeligt eksempel på højborgskonceptet: store stenkonstruktioner står 
stærkt på et fundament af klipper. Vovnushkis tårnfæstning er Ingusjiens stolthed; et 
symbol på deres ånds urokkelighed og en påmindelse om folkets heroiske fortid. 
”Vovnushki” oversat fra ingusjisk betyder ”et sted for kamptårne”. 

I løbet af dagen holder vi picnic. Når dagens program er slut, kører vi til lufthavnen i 
Nazran og flyver hjem. 

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost 

 
Dag 9: Ankomst til København 
Vi ankommer til København om formiddagen. 
 
 
 
Max. 12 deltagere! 
 
 

Pris: se panoramatravel.dk 
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Prisen inkluderer 
• Fly København – Vladikavkaz, Nazran – København 
• Transport i minibus dag 1, 7, 8 
• Transport i 4x4 dag 2, 3, 4, 5, 6 
• Hotelpakke STANDARD: Overnatning på 3* hoteller i delt dobbeltværelse. 
• HELpension dag 1, 2, 5, 6, 7 
• Halvpension dag 3, 4, 8 
• Alle entréer ifølge program 
• Dansk rejseleder 
• Engelsktalende lokalguide 
• Lokale eksperter 
• Diverse tilladelser til indrejse i Sydossetien og Ingusjien 

 

Ikke inkluderet 
• Afbestillings- og rejseforsikring 
• Visse måltider 
• Drikkevarer til måltider udover vand 
• Drikkepenge til guide og chauffører (beregn 50$) 
• Visum til Rusland (double entry) 
• (Evt. eneværelsestillæg) 
	

 

Praktisk information 
Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.  
Der kræves visum til Rusland for at rejse i de autonome republikker (double entry). 
Et par vandresko er praktiske til vandreturene. 


