
Armenien og Georgien 

Kirker, klostre og natur i to ældgamle kristne lande 

27. september til 7. oktober 2020 

 

Både Armenien og Georgien har en old-kristen kultur, og arven træder tydeligt frem i 

klostrene og kirkerne, der ofte ligger meget smukt i bjergene. Vi kører i 4-hjulstrækkere op til 

den pittoreske Gergeti kirke, der med sin storslåede beliggenhed er en af Georgiens mest 

kendte kirker.  

Armenien var det første land til at indføre kristendommen som statsreligion i år 301. 

Bygningerne står solidt plantede i harmoni med den omgivende natur, og de udstråler ro og 

værdighed. Armenien har en rigt varieret natur med bjerge og højsletter, tætte skove og blødt 

formede dale med fjerne flokke af kvæg. Om efteråret gløder træer og bjergsider i høstfarver.  

 

Vinfremstilling er en vigtig del af den Georgiens identitet. I landets frugtbare dale har 

georgierne dyrket vindruer i omkring 8000 år. Mere end 500 druesorter findes kun i 

Georgien, og landet var blandt de første i verden til at producere vin.  

Vi besøger en lokal vinbonde og smager på vinen.  

 
 

1. Dag Afrejse til Yerevan.  

Ankomst sen om aftenen.  

 

2. Dag Byrundtur i Yerevan 

Yerevan er en af de ældste byer i verden og blev 

grundlagt i år 782 f.Kr. af Kong Argishti I. I dag 

er Yerevan en moderne hovedstad med en fin 

balance imellem en pulserende urban livsstil og 

med sans for historien og de gamle rødder. 

 

Vi kører op og nyder panoramaudsigt over byen, 

og vi besøger byens berømte trappekompleks, 

”Complex of Cacade”, bygget i sovjettiden og 

kaldes også ”Armeniens hængende haver”. 

Arkitekten bag var Yerevans stadsarkitekt Jim 

Torosyan, og komplekset rummer en stor samling 

skulpturkunst med referencer til Armeniens 

historie og kulturarv. Også skiftende udstillinger. 

Komplekset er en monumental udvendig trappe 

med springvand på hvert niveau og er et af byens 

samlingspunkter. Man bevæger sig rundt både 

indendørs med rulletrappe og udendørs op ad de 

571 trappetrin, og fra toppen er et smukt vue ud 

over byen og med kig til Ararat-bjerget. I 

stueetagen en flot butik med souvenirs. 

 

Sidst på eftermiddagen fortsætter vi til 

Etchmiatsin, som er er Armeniens hellige og 

åndelige centrum, og som også er en del af 

UNESCOs kulturarv. Armenien indførte 

kristendommen i år 301, og Etchmiatsin rummer 

et betydningsfuldt kloster og landets centrale 

domkirke, Etchmiatsin-katedralen, som er landets 

ældste kirke, bygget i år 309 oven på et Venus-

tempel. I katedralen findes relikvier som f.eks. en 

træsplint fra Noahs Ark. Armeniens øverste 

helgen er Den Hellige Gregorius. Det siges 

desuden, at Jesu disciple Thaddæus og 

Bertholemæus missionerede i Armenien i år 40-

60. 

 

3. Dag Udflugt til klosterkompleks og besøg på 

Genocide Museet 

Vi besøger Geghard Klosterkompleks, delvist 

bygget ind i klippen, og som gemmer på 

klippehuler, hvor munke har levet afsondret og 

asketisk i deres eneboerhuler. Klostret blev 

grundlagt i 4. årh., men de bevarede 

bygningsværker er fra 12. årh. I Jomfrukirken 

løber en naturlig kilde. Kirkens dekoreringer er 

skabt af en enkelt mand, som dedikerede sit liv på 

dette stenhugger-arbejde. En del af UNESCOs 

kulturarv. 

 

Vi kører videre til Garni-templet, et hedensk 

tempel fra 1. årh., og er det eneste bevarede 

tempel fra førkristen tid. Templet blev 

gennemrestaureret i sovjettiden og ligger som en 

lille perle lige ud til den imponerende og dybe 

Azat-dal, som er en imponerende kløft med Azat-



floden i bunden. Der er meget at se i disse 

eventyrlige omgivelser. Her er udsigt til de 

iøjnefaldende stenformationer i klipperne, som 

kaldes orgelpiber. Ved siden af templet kan vi se 

rester af det fort, som har omgivet templet, og her 

er rester af et sommerpalads for Kong Trdat III (2. 

årh.). Azat-dalen er en del af UNESCOs kulturarv. 

I bunden snor Azat-floden sig. Uden for både 

Geghard og Garni er små boder, hvor lokale 

kvinder sælger deres hjemmelavede syltetøj, sirup, 

frugter, valnøddeslik og kager. 

 

Sidst på eftermiddagen besøger vi Genocide 

Museet, som informerer om det tyrkiske 

folkemord i Vestarmenien under 1. Verdenskrig. 

Det er en meget intens oplevelse at gå ind i et 

bygningsværk, hvor der brænder en evig ild til 

minde om ofrene. 

 

4. Dag Khor Virap og Noravank 

Vi kører sydpå og besøger Khor Virap-kirken, 

som ligger på kanten af Arax-dalen og ganske tæt 

på floden, som danner grænsen til Tyrkiet. Vi er 

cirka 100 meter fra grænsen og har direkte vue til 

Ararat-bjerget (5.165 meter), som ligger 25 km 

inde i Tyrkiet (historisk armensk område). Inde i 

Khor Virap-kirken får vi adgang til kælderen via 

en stige gennem en snæver skakt og ned til det 

fangehul, hvor den hellige Gregorius sad 

indespærret i 12 år. Gregorius blev siden løsladt 

for at helbrede den syge Kong Trdat III, og han 

inspirerede kongen til at gøre Armenien kristent i 

år 301. 

 

Efter to timers kørsel gennem smukke vekslende 

landskaber kommer vi til klosterkomplekset 

Noravank højt oppe på en klippe. Noravank 

betyder ”Det nye kloster”, blev bygget i 1200-

tallet og blev gennemrenoveret i 1990’erne. 

Klosterkomplekset består af tre kirker, to små 

gravkapeller, og på en af kirkerne er en 

karakteristisk udvendig smal trappe op til 

overetagen. Kirkerne er smukt dekorerede i 

stenhugnings-arbejde med symboler på liv, 

evighed og frugtbarhed. Her findes også 

velbevarede korssten med imponerende detaljer. 

 

5. Dag Langs Sevan Søen til Dilijan 

Vi kører mod bjergbyen Dilijan, der ligger i det 

nordøstlige Armenien. Området kaldes 

”Armeniens Schweiz” pga. bjergene og den 

storslåede natur i nationalparken. 

 

Vi kører langs Sevan Søen, en af de få højt 

beliggende søer i verden, 1900 m.o.h. Her besøger 

vi også Sevanavank klosteret, som har en meget 

smuk beliggenhed. 

 

Efter ankomst slentrer vi igennem Dilijans lille 

hovedgade, Sharambeyan, opkaldt efter den 

armenske kunstner, og vi ser de karakteristiske 

Kaukasus-træbalkoner i flot renoveret stil. Dilijan 

er især kendt for kunsthåndværk. 

 

6. Dag Haghpat klosteret og grænsen til 

Georgien 

Vi kører mod grænsen til Georgien. På vejen 

besøger vi et af landets mest berømte klostre, 

Haghpat (10. - 13. årh.). Klostret er på UNESCOs 

verdensarvsliste. Klosterkomplekset ligger i 

fuldendt harmoni med den omgivende natur. 

 

Overnatning i Tbilisi.  

 

7. Dag Byrundtur i Tbilisi 

Vi tager på byrundtur hvor vi bl.a. vil se den 

gamle del af byen. Besøg i Anchiskhati kirken i 

basilika-stil. Det er byens ældste kirke (6. årh.). 

Området Abanotubani er berømt for svovlbade 

med bygninger i asiatisk stil samt for husene fra 

19. årh. med flot udskårne træbalkoner. 

Vi tager kabelbanen op til statuen ”Mother 

Georgia” og vandrer derfra til Narikala Fortet (4. 

årh.). 

 

Spadseretur gennem nogle af de snævre gyder i 

den gamle bydel til Sioni Katedralen (11.årh.) og 

til nogle kirker fra Middelalderen. 

 

8. Dag Den religiøse hovedstad Mtskheta og 

besøg hos lokal vinbonde 

Vi kører til den pittoreske by Mtskheta, som er 

optaget på UNESCOs verdenskulturarvsliste. Det 

var her, kristendommen officielt blev indført i 

Georgien i 337. Mtskheta var hovedstad i næsten 

800 år (4. århundrede f.Kr.- 5. århundrede e.Kr.) 

og er stadig et religiøst og kulturelt centrum for de 

kristne i Georgien. 

 

Vi besøger det smukt beliggende Jvari-kloster 

(500-tallet) og Svetitskhoveli-katedralen (1000-

tallet). Katedralen er kendt for sin sublime 

udsmykning og ligger ovenpå den første kristne 

kirke i Georgien, der blev bygget i 300-tallet. 

 

Sidst på eftermiddagen besøger vi en lokal 

vinbonde. Vi smager på vinen og nyder en dejlig 

frokost.  

 

 



9. Dag Med 4-hjulstrækkere til Gergeti kirken 

Vi kører nordpå op i bjergene til bjergbyen 

Kazbegi/Stepantsminda i 1.570 meters højde, 

beliggende på en af bjergskråningerne. Turen 

derop fører os ad den berømte Georgian Military 

Highway, den ældgamle georgiske hærvej, som 

snor sig igennem de store Kaukasus-bjerge og 

fortsætter videre ind i Rusland. 

 

På vejen ser vi Ananuri - et befæstet kloster med 

en meget smuk beliggenhed. 

 

Efter ankomst til Stepantsminda, skifter vi bussen 

ud med 4-hjulstrækkere og kører ad stejle, 

kringlede veje op til kirken Gergeti Trinity Church 

i 2.170 meters højde. Kirken er ikonisk i sin 

beliggenhed midt i Kaukasus-bjergene, og i klart 

vejr har vi udsigt til Kazbegi-bjerget (5.047 

meter). Synet heroppe er den allermest berømte 

udsigt i Georgien, midt inde i Kaukasus-bjergene. 

 

10. Dag Stalins fødeby Gori og klippebyen 

Uplistsikhe 

Vi kører til Gori, Stalins fødeby, hvor vi besøger 

hans fødehjem og museet, der gennem malerier, 

fotografier, artikler og effekter giver et indblik i 

hans opvækst og liv.  

 

Herefter besøger vi den antikke klippeby 

Uplistsikhe. Byen er bogstavelig talt indhugget i 

klipperne og var et vigtigt religiøst, politisk og 

kulturelt center i den hellenistiske og senantikke 

periode (4. årh. f.Kr.-4. årh. e.Kr.), og desuden en 

vigtig station på Silkevejen. Det er et meget 

gammel og interessant kompleks med beboelses-

kvarterer, vinkældre, bageri og en tre-skibet 

basilika udhugget i klipperne. Også et antikt teater 

findes på stedet. Uplistsikhe ligger på toppen af et 

bjerg med panoramaudsigt til Mtkvari-floden. 

 

Tilbage i Tbilisi spiser vi afskedsmiddag.  

 

11. Dag Hjemrejse 

Vi kører tidligt til lufthavnen, og hjemrejsen 

begynder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisen dækker: 

Fly København/Yerevan 

Returfly Tbilisi/København 

Hoteller med halvpension (morgenmad + enten 

frokost eller middag). Dog helpension dag 9.   

Kørsel i bus 

Udflugter og entréudgifter i henhold til program 

Vinsmagning 

Dansk rejseleder 

Engelsktalende lokalguider 

Drikkepenge til chauffører og lokalguider 

 

Ikke inkluderet: 

Afbestillings- og rejseforsikring 

Drikkepenge til hotelpersonale 

Eneværelsestillæg: 1.900 kr. 

 

 

 


