
Reise til Georgia 12.09.18  -  22. 09.2018 

Reisefølge: Hans og Bjørg Nesbø og Arild og Ann Mari Pettersen 

 

Søndag 9. september 
Grekerbua ble leid ut til fire russere. Vi overnattet i båten fra lørdag til søndag. Søndag seilte Hans 
båten til Preveza og jeg kjørte bilen og tok i mot ham i marinaen. Overnattet i båten i havnen. En 
hund kom om bord i båten på natta og tittet ned på oss gjennom takluka. Snill hund, lettet over at 
det ikke var en katt. 

Mandag 10. september 
Full aktivitet i marinaen, båter ble tatt opp på løpende bånd. Plutselig fikk vi beskjed om at vi kunne 
komme opp tidligere enn vi ventet og det var bare å hoppe på land. Jeg dro til flyplassen for å ta i 
mot Anne Merete, Pelle og Chris. De skulle seile en ukes tid i dette farvannet. Kjørte til marinaen vår 
og spiste lunsj sammen og deretter kjørte vi de til Lefkas hvor de installerte seg i båten til Chris. God 
tur til folket og vi dro tilbake til båten som lå på land.  

Tirsdag 11. september 
Neste dag dro Hans til Preveza for å ordne båtpapirene på tollkontoret. Alt gikk greit og nå har den 
landeplass til ut i april 2019. På kvelden dro vi til Preveza og møtte min franske venninne Elena. 
Hadde en hyggelig middag sammen med henne på en tyrkisk restaurant som ligger like nedenfor 
Margarona Hotel. Tilbake i båten. 

Onsdag 12. september 
Ryddet i båten og forberedte avreise til Athen. Kjørte ca kl 1600. GPSen litt forvirret pga nye veier og 
vi havnet på gamleveien et godt stykke. Kom så på motorveien og betalte haugevis av bompenger 
underveis til Athen. Fremme i 2100 tiden på kvelden, parkerte bilen og busset til flyplassen. Nå er vi 
endelig på reisefot.   

Torsdag 13. september 
Kl 0100 på natten går flyet til Tblisi. Vi reiser med flyselskapet Aegon. Matservering om bord og tiden 
går raskt. Landet ca kl 0400 og praiet en drosje til Airbnb leiligheten hvor Arild og Ann Mari lå og sov. 
Betalte drosjen 50 lari, noen ville lure oss veldig og vi ble vel litt lurt, da den egentlig skulle koste 30 - 
40 lari. Gammel og litt smålurvete leilighet i 3 etasjer. Sentralt, kjøkken i 3. etasje og en bitteliten 
balkong, lå i gamlebyen. 



 

Utsikt fra leiligheten vi bodde i Tblisi 

Våknet etter hvert og spiste litt sammen med A og AM og hadde planleggingsmøte før vi dro på 
sightseeing i byen. Gammel arkitektur. Gikk til nasjonalparken og en lang og bratt tur opp til TV 
masta. Denne er opplyst i rødt på kveldene og er et godt kjennetegn på hvor i byen en befinner seg. 
Utrolig mange trinn opp, glemte å telle, de siste trinnene var merket. Ruslet litt rundt på toppen, 
noen suvenirbutikker og kafeer og utsikten var formidabel.  

 

På vei opp til nasjonalparken og TV masten 



 

På toppen av nasjonalparken 

 

Utsikt på vei opp til nasjonalparken. Tblisi by.. 

Satte oss ikke ned, fant en annen sti nedover til sentrum. Sultne og lystne på øl, stoppet vi ved den 
første restauranten. Tenk de hadde ikke øl! Dette var en vinsjappe og vi måtte bestille vin til maten. 
Fikk god mat og dyr vin som vi betalte 55 lari for  (ca 175 kr). Den var ufiltrert og organisk.  
Hjem, slappet av og ut på kvelden.  



 

Koser oss på restauranten med den dyre vinen. 

Gikk forbi parlamentbygningen hvor det var massevis av politi, tydeligvis noe politiske 
demonstrasjoner. Passerte frihetsplassen med den store frihetsgudinnen. Vi dro til gamlebyen hvor 
det var massevis av spisesteder. Vakkert å se den opplyste Narikala borgen, den røde TV antennen, 
Statuen av Mother of Georgia. Spiste i gamlebyen, georgisk mat, terningkast 4. Drakk øl og ruslet 
hjem og så på bylivet. Gikk gjennom kunsterkvartalet hvor det var malt kunst på veggene 



sjarmerende bygninger og teater  

 

 Kunsgerkvartalet i Tblisi 



 

En maler i kunsterstrøket 



Fredag 14. september 
Frokost og folket dro i litt forskjellige retninger. Hans dro for å sjekke bussruter til Stepansminde, 
Arild ville på museum og AM og meg dro på bytur. Gikk over broen mot gamlebyen og så på operaen 
hvor det var et TV opptak av et mannskor og en mann som tilfeldig kom ruslende forbi.  

 

Operalen i Tblisi, fortsatt under construction 

Tok taubanen opp til toppen til Mother of Georgia. Her kunne vi også spasere til botanisk hage. Vi 
ruslet rundt statuen og satte oss ned og nøt utsikten over byen. Taubanen ned igjen og ruslet til 
gamlebyen hvor vi spiste lunsj. Her smakte jeg den georgiske retten chinkali, som er en slags 



pastarett med kjøtt inn i. Tilbake i leiligheten og etter hvert kom Hans og Arild. 

 

 Mother of Georgia skuer utover byen 

Lørdag 15. september 
Tidlig opp. Tok taxi til bussholdeplassen. Rotet litt før vi fant bussen som skulle gå til Kazbegi. Kazbegi 
er det gamle navnet på byen, det nye er Stepantsminda, tidligere Kazbegi. Dette er en landsby nord i 



Georgia. Den befinner seg i regionen Mtskheta-Mtianeti, i enden av Den georgiske militærveien, ti 
kilometer sør for Darialpasset, som utgjør grensa mot Russland. Landsbyen ligger langs elva Terek, på 
en høyde av 1 740 meter over havet, med den snødekte fjelltoppen Kazbek like i vest. Gergeti kirken 
ligger på en fjelltopp like ovenfor landsbyen, og som kan nås til fots på 2–3 timer.  

Bussen vi tok var liten og når den var full, dro vi. Kostet 10 lari pr person, altså ca 30 kr. Krokete veier 
og noen hasarde forbikjøringer, men etter 4 – 5 timer var vi fremme. Kazbegi er en liten by som ligger 
på 1780 meters høyde og det første man ser er det svære, snødekte Kazbek fjellet på over 5000 
meter. Vi går til nærmeste restaurant og spiser og kommer i prat med servitøren som gir oss tips om 
overnatting. Innehaveren av restaurenten, ei ung og hyggelig dame, er mer enn villig til å hjelpe oss 
med overnatting. Hun hadde noen venner som leidde ut. Problemet var at de holdt på å sette inn nye 
dører til rommene. Dette var tydeligvis en privat bolig hvor familien bodde. Masse rot og støv og vi 
måtte dele dusj og kjøkken med familien. Men de bedyret at dørene skulle straks være på plass og vi 
lot bagasjen stå igjen mens vi tok oss en tur for å gjøre oss kjent på stedet. Rommet skulle for øvrig 
koste 60 lari pr rom uten frokost. Friske og opplagte dro vi oppover åssiden for å finne Elias kirken. 
Den fant vi ikke, vi møtte et par, (hun fra Iran og han fra Canada), de var også på leting etter kirka. Til 
slutt ga vi opp og ruslet ned igjen og forbi det berømmelige hotellet «Rooms». Dette er et 
kjempedyrt hotell som koster 2000 kr natta, ikke spesielt pent å se på utvendig, men sikkert bra 
innvendig med kjempeutsikt mot fjellene.  

Etter hvert ruslet vi tilbake til dette berømmelige gjestehuset for å se om dørene var kommet på 
plass. Det var de på langt nær ikke og vi tok stolene med oss ut på verandaen for å vente. Skjønte 
etter hvert at dette kom til å ta tid og Ann Mari satt vakt med bagasjen mens vi andre dro på leting 
etter et annet overnattingssted. Arild og meg fant et hotell like ved sentrum med ei hyggelig og blid 
resepsjonsdame. Fikk 2 rom der til 80 lari pr rom uten frokost. Tilbake og måtte beklage at vi ikke tok 
dette rommet, de ble nok litt skuffet. Installerte oss på dette enkle hotellet som nok var nytt, men 
bygningstekning elendig. Hans og meg fikk et rom med 3 senger for en natt og neste natt måtte vi 
flytte til et annet rom. Det gjorde ingenting for da fikk vi utsikt mot denne svære fjelltoppen som 



heter Kazbek. Ut og spiste på samme restauranten som vi hadde spurt om rom tidligere på dagen.  

 

Hotellet vi bodde på i Stepansminde 



 

Utsikt fra hotellrommet vårt. Kazbek 5200 meter høy 

 

Kirka på toppen i Stepansminde 

Søndag 16. september 
Opp til frokost. Laget frokosten selv på et kjøkken i kjelleren. Handlet brød og pålegg i butikken. 



Smurte nistepakke og pakket sekken for å gå på vår første vandring i Kaukasusfjellene. Gjennom 
lands byen og startet stigningen opp til kirken Tsminda Sameba. Vakker natur. Tok ca 1 ½ time å gå 
bratt oppover. Kirken lå på en høyde 2170 over havet. Herfra så vi over på andre siden av dalen og vi 
så Elias kirken som vi ikke hadde funnet dagen før. Ved denne kirken var det mange turister, her var 
hester, bikkjer og mange kinesere og japser som tok bilder.  

 

Utsikt fra kirken over Stepansminde 

Vi dro videre oppover fjellsiden et stykke, opp til ca 2243 meter. Her spiste vi nistepakka mens vi 
skuet utover dette vakre landskapet med fjell på alle kanter. Arild ville nok gått lenger, men vi merket 
høyden og bestemte oss for å snu her. Gikk en annen vei ned igjen. Her var det mye veiarbeid, men 
veien var mye slakkere enn de bratte bakkene vi gikk opp. Tilbake til hotellet, slappet av, spilte 
backgammon og strikket. Ut og spiste på restauranten ved siden av der vi var først. Her var det en 
morsom kelner som manglet en tann. Han spilte høy musikk og danset og spøkte. Veldig god mat.  

Mandag 17. september 
Etter frokost, dro vi for å finne en drosje til Khobi. Fant en skrukkete, hyggelig sjåfør med dårlige 
engelskkunnskaper. Han tok 90 lari t/r for å kjøre oss til Khobi hvor vi startet trekkingen mot den 
ossetiske grensen. Han kjørte oss over jorder med utrolig humpete vei og elver, slapp oss av og skulle 
vente på oss i 6 timer til vi kom tilbake. Strekket var på 7,5 km hver vei sies det, men det var nok 
lenger. Vi dro vestover til Truso Gorgo. Her startet et langt trekk, det var ikke høydestigning, men 



bortover hele veien.

 

 Militærleiren på grensen til Osseti 

Egentlig litt kjedelig vei, og disse med lange bein langet av gårde i høy tempo. Tok en pause etter et 
par timer og spiste og drakk litt. Så på dagliglivet til en familie som bodde og levde ute i dette 
landskapet. Det så ganske primitivt ut. En bil stod parkert på gårdsplassen og i frontruta sto det 
«taxi». Hvordan denne bilen hadde klart å komme seg dit er uforståelig. Ellers kjørte der noen 
firehjulstrekkere med folk som ikke gadd å gå denne veien. Langt om lenge kom vi til endestasjonen 
mot den ossetiske grensen. Her patruljerte georgiske soldater og dersom du ønsket å gå opp til en 
borg som lå i ruiner, måtte du levere passet til soldatene. Vi valgte å ikke gjøre dette. Satte oss heller 
ned og spiste nistepakka vår og observerte en seanse hvor gjeterne hadde en hissig diskusjon om 
noen geiter og sauer. Her var massevis av løsbikkjer som la seg rundt oss og tigget om mat. Et esel 
kom daffende og forelsket seg i Ann Mari. Den la mulen helt opp i ansiktet til Ann Mari og ba pent 
om noe å spise. Fornøyelig. Stablet oss på bena og startet den lange turen tilbake til bilen. Egentlig et 
kjedelig landskap å vandre i dette, selv om fjellene fortsatt var mektige rundt oss. Slitne i hofter og 
knær kom vi endelig tilbake og sjåføren møtte oss med bilen. Humpet oss gjennom myrer og elver til 
Khobi og videre hjem til Stepansminde. Slappet av og gikk ut og spiste på en restaurant som ikke var 
noe særlig. Den het Stepansminde restaurant og kelnerne var unge og ikke veldig hyggelige. Arild og 
jeg fikk en rett sammen som det omtrent ikke var kjøtt i. Arild ble forbannet og sa i fra og da ble de 
enda surere. På regningen hadde de satt ekstra betaling for servise og dette protesterte Arild på og vi 
andre gikk ut for å vente på at han ordnet opp. Slapp å betale 10 prosent tips, men fy søren, denne 
restauranten anbefales ikke! 



Vi gikk over elver og ulendt terreng på vei innover dalen 

Tirsdag 18. september 
Frokost som vanlig. Denne dagen skal vi til Juta. Smilende, blid og hjelpsom dame i resepsjonen på 
hotellet. Arild har invitert henne til Siggerud. Hun er gift og har en sønn på ett år. Dette er et 
familiedrevet hotell. Vi fikk samme sjåfør som dagen før og prisen var 90 lari t/r til Juta. Vi kjørte i 45 
minutter og der slapp han oss av i landsbyen. Juta er en av de høyeste landsbyer i Europa på 2300 
meters høyde. Vi startet vandringen oppover og dette var en utrolig vakker tur! Slitne fra dagen før, 
bestemte vi oss for å ta det litt med ro. Landskapet bare åpenbarte seg foran oss. Høye og taggete 
fjelltinder og vi følte oss bittesmå i dette mektige landskapet. Etter et par timers vandring langs 
åssiden, de svære fjellene foran oss og elva i dalbunnen, fant vi oss en rasteplass og satte oss ned 
med nistepakka. Det var nok å bare ta innover seg dette voldsomme landskapet.  
Arild og meg gikk et stykke videre mens Hans med gnagsåret og Ann Mari ruslet tilbake. Litt høyere 
opp var der en fjellknaus hvor de øvde på fjellklatring. Her var nok en basecamp for folk som skulle 
videre opp i fjellene. En kan jo gå i dagevis i dette landskapet. Noen hadde telt med seg og var 
tydeligvis på langtur. Snudde ned igjen, Arild fortsatte litt til. Kom til en camp på vei nedover hvor de 
solgte drikke og suvenirer. Her var vi over 2500 meters høyde, Arild og meg var nok opp i en høyde 
på 2700 meter, men det vil ikke Hans tro. Tok igjen Ann Mari og Hans på veien og vi ruslet tilbake. 
Stoppet på et sted hvor det var overnatting med restaurant og hengekøyer, saccosekker og 
gyngekøyer. På et av overnattingsstedene, kunne du våkne i senga med utsikt over de fantastiske 
fjellene. Ventet til Arild kom, Hans  kjøpte seg kaffe og vi dro ned og møtte sjåføren vår. Kjørte 
tilbake til Stepansminde. Dusjet, slappet av, drakk vin og spilte backgammon. På kvelden spiste vi på 
restauranten hvor kelneren med det gode humøret og manglende tann var. Her fikk Arild to stive 
hjemmebrent raki og ble om mulig enda mer smilende og en tanke snøvlete. Mye latter og moro. 
Hans fikk også et par blanke glass og han begynte å synge. Ja, ja, vi damene drakk vin. 



På vandring i Juta 

 

Mektige fjell og landskap i Juta dalen 



 

Slapper av mens vi venter på Petter-sen 

Onsdag 19. september 
Så var tiden i Kaukasusfjellene over. Vi hadde nå bestemt oss for å dra til den delen av Georgia som 
lager vin. Stedet vi skulle til het Signaghi. Vi snakket med vår gamle sjåfør og han skulle skaffe en 
annen driver som skulle ta oss dit. Klokken 1000 på morgenen stod den skrukkete sjåføren og hans 
venn og ventet utenfor hotellet. Kostet 250 lari for denne turen og den tok ca 4 -5 timer. Han så jo 
blid og hyggelig ut denne sjåføren også, men du verden som han kjørte. Vi suste forbi andre biler i 
svingene og Arild måtte be han roe seg ned. Han korset seg når vi kjørte forbi kirker og da stolte han 
vel på at det det ville gå bra. Stoppet et sted ved en utkikkpost og skuet utover. Vakkert. Ann Mari 
kjøpte ullsokker til 15 lari, virkelig fine. Denne sjåføren lyttet ikke på oss da vi prøvde å forklare at vi 
skulle ta en annen vei til Signaghi og dermed duret han i vei mot Tblisi. Like før Tblisi tok han av mot 
øst, men han var tydeligvis ikke kjent i området og han stoppet for å spørre etter veien flere ganger. 
Det endte med at han tok med en forbipasserende og han regnet vel med at denne mannen skulle 
vise ham veien. Men mannen sovnet og våknet ikke før vi var fremme i Signaghi. Ja, ja. Her var Ann 
Mari så tissatrengt at hun forlot bilen i en fei til nærmeste restaurant. Her fikk hun ikke gå på do uten 
at hun kjøpte noe og Arild måtte investere i ei flaske øl. Jeg ruslet opp bakken og fant et 
hotell/gjesterom eller hostell, vet ikke hva det var. Vi fikk rom med bad og stor balkong. Kostet 60 lari 
pr natt uten frokost. Dette var siste natten til A og AM i Georgia. Det var nok russiske innehavere av 
dette hotellet. På kvelden var det selskap på restauranten og det ble sunget, spist, de ba bønner og 
hadde det nok veldig hyggelig. Vi pakket opp og gikk på byen for å spise. Fant en koselig restaurant 
opp i gata. Her var det kjempehyggelige folk. Vi satte oss ved et bord der det satt to unge menn. Den 
ene snakket svensk/norsk flytende. Han var flyktning fra Azerbajan og hadde kommet til Norge i 
2002. Han hadde studert i Azerbajan, men han endte opp i Namsos og jobbet som slakter. Foreldrene 
var bosatt i Moss. Nå var han i Georgia for å møte vennen sin som kom fra Azerbasjan, han kunne jo 
ikke reise tilbake til dette landet og dermed møttes de i Georgia. De spanderte vin på oss og dette 
merket vi ikke før de hadde gått og vi fikk regningen. Fikk ikke takket de og det var synd. Damen som 
serverte oss var kjempesøt. Hun hjalp oss med å finne noen å kjøre oss på rundtur neste dag. Hun 



ringte noen venner og de kom på restauranten og vi avtalte å møtes neste dag for en runde med 
vinsmaking. Kostet 140 lari.  

 

Torsdag 20. september 
Mannen var litt morragretten, men kom seg etter hvert. Var på et museum og så hvordan de laget, 
og lagret vin. Så på apparater de brukte etc. Til slutt var det vinsmaking som kostet mellom 2 – 5 lari 
pr smaksprøve. Vi ble litt småsusne og kom i prat med et engelsk ungt par. De var ikke på 
fjellvandring, kun på vinsmaking tur! Morsomme folk! Videre til neste sted hvor det var omtrent 
samme opplegget. Så spiste v mat ved en liten lake og sjåføren ventet. Så var det til en park hvor de 
laget slike fruktsnask og annen georgiansk mat. Til slutt tok sjåføren oss med til sin tante og onkel 
som dyrket egne druer og laget vin. Her satte vi oss rundt bordet sammen med et ungt par fra 
England og et par fra Australia. Smakte på alle slags viner, pratet og koset oss. Dette var det beste 
stedet og vi fikk sett litt av hvordan de bodde og levde. Tanten ga Ann Mari og meg en dekorasjon, så 
at de solgte disse på torget i Signaghi. Hjem til hotellet hvor vi spilte backgammon og deretter gikk vi 
ut for å spise. Prøvde å komme oss til en restaurant som var anbefalt av reiseguiden, men der var det 
fullt. Gikk på samme restaurant som kvelden før. Her var det en ung gutt som serverte oss, han var 
veldig interessert i vikinger, men vi forstod jo ikke et ord av hva han sa.  Så var det bare å gå hjem og 
hente koffertene til AM og Arild og de tok taxi til flyplassen i Tblisi. Kostet 80 lari og samme sjåfør 
som dagen før. 

 

Første runde med vinsmaking 



 

Siste runde med vinsmaking, alle er litt glade i hatten .... 

Fredag 21. september 
Vi hadde rommet til kl 1200 og da satte vi bagasjen i resepsjonen og dro ut. Denne dagen utforsket vi 
byen. En skikkelig fin liten by. På torget var det massevis av boder som solgte suvenirer og disse 
søtsakegreiene som er laget av noen frukter. Jeg kjøpte en slik av ei gammel dame som satt utenfor 
et hus. Ble med henne inn da hun ikke kunne veksle penger og da ville hun ha mer penger enn hun 
hadde sagt. Ble litt diskusjon og endte opp med at hun fikk litt for mye, men hun trengte dem sikkert. 
Vi kom til museumet hvor vi gikk inn og der jobbet mannen som eide stedet der vi bodde. Han slapp 
oss gratis inn. Flott museum med masse malerier og historie, klesdrakter osv. Skikkelig bra. Vi 
vandret videre langs muren som slynger seg på toppen av byen. Passerte ei gammel dame som satt 
på ei trapp og hun ropte at hun var storyteller og kunne fortelle oss om byen. Takket nei og gikk 
videre sammen med et russisk lesbisk par . Kom til et gravsted hvor der var svære inngjerede 
familiegraver. Noen var godt stelte med bilder og planter og andre var helt gjengrodde. Tilbake til 
byen og på toppen av byen lå et hotell med restaurant og fantastisk utsikt. Her trappet vi oss til 
toppen og spiste deilig lunsj. Hans dro tilbake til hotellet mens jeg tok en ekstra runde rundt omkring 
i byen, inn i mellom og bort imellom sånn som jeg bare elsker å gjøre uten noen på slep …… 
Senere prøvde vi igjen den berømmelige restauranten, men den var fortsatt full. Dro litt lenger opp i 
gata og der var det noen damer som kokkelerte på et kjøkken. Gikk inn og bestilte og vi ante ugler i 
mosen når noen mannfolk som gikk da vi kom sa «Good Luck». Denne damen kunne ikke et ord 
engelsk og vi fikk noen kjøttbiter på et fat og hun sjokket rundt og kjeftet og pratet. Et kinesisk ungt 
par satt ved bordet ved siden av og de lo og lo. Ja, ja vi fikk jo i oss noe mat. Så var det å hente 
bagasjen og samme møtte sjåføren fra tidligere. Denne gangen var det en ung herremann som kjørte 
bilen og han var en perfekt sjåfør, vi sovnet i bilen til flyplassen. Så var det lenge å vente, flyet gikk 
ikke før kl 0515 på morraen. Landet i Athen og hentet bilen og kjørte først til båten i Preveza og så 
hjem til Grekerbua. Gamlemor satt på hjørnet og tok i mot oss med kyss på begge kinn. Godt å være 
hjemme igjen! Snipp snapp snute så var Georgia eventyret ute! 



 

Figur 5På vandring i Signaghi møtte vi disse rødkledde damene 



 

Byvandring i Signaghi 



 

 Khinkali, det er tilberedt med deig fylt med hakket kjøtt 

 

Kachapuri 

 

Hva jeg husker best fra turen? 

De mektige fjellene, følte meg bitteliten i dette fjellandskapet 

De grønne fløyelsfjellsidene, ulikt fra Norge 

Møtet med det georgianske folket. Hadde hørt det lå i den georgianske naturen at alle du møtte på 
din vei, skulle være vennlige og imøtekommende. Møtte mange hyggelige mennesker. Likevel kunne 



det føles som mange var tause og hadde steinansikter. Snakket med har hard stemme og var svært 
lite språkkyndige. De fleste kunne russisk. 

Måtte forhandle priser på drosjer og visste du ikke hva prisene var, ble du fort lurt.  

Hadde hørt maten var veldig god, ikke helt enig …… masse godt, men lite grønnsaker og vanskelig å 
bestille matretter og visste sjelden hva en fikk før det ble servert. 

Hilsen Bjørg 

 

 

 

Fakta om Georgia:   
Georgia er et land i Øst-Europa, på grensen mellom Europa og Asia. Landet har kyst til Svartehavet i 
vest og grenser til Russland i nord og nordøst, Tyrkia og Armenia i sør, og Aserbajdsjan i sørøst. 
Hovedstaden heter Tbilisi. Den største byen er hovedstaden Tbilisi, med cirka 1 194 000 innbyggere. 
Georgia har to utbryterrepublikker, Abkhasia og Sør-Ossetia nord i landet, 

 

 


