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REISVERSLAG 

 

Bestemming 

LAND: 

GEORGIE 
STREEK/STAD: 

Tblisi – Signagi – Kazbegi (Stepantsminda) –Vardzia – Gori 

TRAJECT: 

Brugge – Brussel – Istanbul – Tblisi – Signagi – Kazbegi – Vardzia – Gori – Tblisi – Istanbul 

– Brussel – Brugge 

 

Periode 
van 27/09/2019 tot 05/10/2019 

Was je daar reeds voorheen? 

X nee 

 

Reisgezelschap 
X Alleen 

O met partner 

O met vriend  

 

Aard van de Reis 
X  Individueel 

O Georganiseerd (er wordt beroep gedaan op een reisorganisator voor vervoer en logies): 

Wat boekte je precies bij je reisagent? X transport O logies O rondreis 

Logies werden allemaal via Internet gereserveerd (booking.com). 

Autohuur werd via de website van de verhuurmaatschappij GSServices geboekt.  

Wat was: 

- het reisbureau: Kilroy online. 

- de vervoersmaatschappij (trein, bus, vliegtuig,...): 

Turkish Airlines. 

Wat is je oordeel erover? 

Zie bijgaand verslag. 

 

Transport 
Welk transportmiddel gebruikte je en wat kostte dat? 

- heen en terug naar Georgië: vliegtuig met Turkish Airlines van Brussel naar Tblisi en  

terug (de verbinding verliep via Istanbul): 316 € (taks inclusief), geen dossierkosten, 

noch kosten voor gebruik Mastercard. Annulatieverzekering werd niet genomen, ik beschik 

over een VAB jaarpolis. 

- Het vliegtuigticket werd gekozen in functie van vlotte verbindingen, vluchtduur en goede 

vertrek- en aankomsttijden. Op die manier was het ticket duurder (+80 euro) dan bijvoorbeeld 

met Pegasus waar je een nacht in Istanbul vast zat.     

- ter plaatse in Georgië: huurauto 6 dagen (SUV 4x4, Toyota Rav4) 1029 GEL (= 320 euro) 

vanaf Tblisi centrum bij GSServices (online via mail geboekt), alle verzekeringen 

inclusief. Borg bij ophaling bedraagt 200 US$. 
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De auto werd door hen aan mijn hotel in Tblisi gebracht en na 6 dagen daar terug afgehaald 

zonder meerkost.  

Beperkt aanbod van 4x4 wagens (reservatie is nodig), goede openingstijden en 7 op 7 

beschikbaar. Ongelimiteerde kilometers en taksen inclusief. Benzine niet inbegrepen. 

Benzinetank: vol tot vol beleid. 

           

Logies 

Welke accommodatie koos je? 

X hotel/motel, O B&B, O caravan, zwerfwagen O, vrij kamperen, O tent op camping..,  

Zou je opnieuw deze verblijfsformule kiezen? X ja O neen 

 

Reizen kost.. 

Wat was de prijs van: 

een dagmenu in een restaurant: 9 à 12 €. 

een brood: 0.5 à 1 €.......... een frisdrank: 1 à 1.5 € (25 à 33 cl)….. een biertje: 1.30 € (50 cl) 

een kop koffie: 1 à 2€...... sigaretten: ... een fles wijn: 6 €. 

Wat was helemaal niet te vinden?  

Wat was je totale reisbudget? 1350 € voor 1 persoon (all-in, incl. vliegtuig). 

 

Betaalde je met 
O lokale munt vooraf in België gewisseld  

X lokale munt ter plaatse gewisseld voor:  X €, O $,  

X betaald met creditcard 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen: (gemakkelijk, onhandig, gunstig 

of ongunstig bij wissel, ...)? Zie bijgaand verslag. 

Ken je nog de wisselkoers van de munt? 1 € = ong. 3,22 GEL (Georgian Lari). 1 GEL = 

ong. 0,30 €. 

Kon je niet-officieel wisselen? Ja, in hotel.  

 

Reisliteratuur 
Welke reisgidsen gebruikte je en welke waren hun positieve en negatieve kanten? 

Lonely Planet ‘Georgia, Armenia & Azerbaijan’ (may 2016) 

Reise Know-How ‘Georgien’ (2015).  

Welk kaartenmateriaal gebruikte je en geef je persoonlijke beoordeling: 

Georgia Caucasus Mountains 1/400.000 (uitgever terraQuest). Mijn inziens de beste 

reizigerskaart voor het land. 

Reise Know How Caucasus 1/650.000 overzichtskaart van de regio.  

Verder het kaartenmateriaal in de reisgidsen en gebruik van de GPS. 

 

Enkele gegevens over jezelf 
X man O vrouw 

leeftijd: 56 jaar.  

naam en voornaam: Verschoote Ivan 

postcode en stad: 8730  Beernem  

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen? X ja, per mail O neen 
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I. Algemeen 
 

1.0 VOORBEREIDING 
Een reis naar Georgië vergt een beetje routevoorbereiding; alles hangt af hoeveel je tijd je 

hebt en in welk seizoen je reist. Het land is niet enorm groot (ongeveer 2.5x België) en bijna 

alle bestemmingen zijn met vertrek vanuit Tblisi nog binnen dezelfde dag te bereiken, 

afhankelijk van de staat van de weg. En dit laatste is cruciaal. 

Het land heeft een vrij divers klimaat; van koud bergklimaat, tot gematigd regenwoud en zelfs 

wat halfwoestijn. Je zal dus de reisperiode zorgvuldig moeten kiezen in functie van de te 

bezoeken regio. Voor de berggebieden zijn de zomermaanden de beste, let wel dat de 

laaglanden dan doorgaans kreunen onder de hitte. Doorgaans kiest men voor mei/juni of 

september/half oktober voor een bezoek aan gans het land. De winter wordt best vermeden. 

 

Hotels ver vooraf boeken is niet echt nodig; het toerisme in het land heeft sinds kort te lijden 

door de toeristische boycot van Rusland waardoor een kamer wat gemakkelijker te vinden is. 

Gezien een groot deel van de voormalige bezoekers uit Rusland kwamen, richt de sector zich 

nu op andere toeristen. Vooral Chinezen en Japanners lijken de weg te hebben gevonden. Het 

is dus niet onverstandig om een hotel bij aankomst in Tblisi te boeken of een kamer vast te 

leggen in populaire oorden. In de praktijk is er altijd wel iets vrij, maar de betere hotels zijn 

uiteraard het snelste weg. 

De vluchten naar Georgië zijn al een stuk goedkoper geworden dan vroeger, al zijn de 

goedkoopste vluchten doorgaans minder interessant omwille van de nachtelijke aankomst (of 

vertrek) en de lange transfertijden onderweg. Turkish Airlines biedt mijn inziens nog altijd de 

beste verbinding vanuit Brussel (prijsgewijs), met korte overstap in Istanbul en goede 

vluchturen. Georgian Airways biedt een directe vlucht aan vanuit Brussel, maar hun tarief is 

niet altijd concurrentieel. 

Wat wel best vooraf geregeld wordt is de transfer van Tblisi luchthaven naar het centrum, er 

zijn een aantal minder eerlijke taxichauffeurs die er op uit zijn om de vermoeide reiziger 

peperdure ritten aan te rekenen. Beter is om dit met je hotel in Tblisi vooraf te reserveren.   

 

Rest nog de verplaatsingen in het binnenland. Wie geen openbaar vervoer neemt, kiest best 

voor een goede autoverhuurmaatschappij en een 4x4 voertuig. Een reservatie doe je idealiter 

een goede maand voor afreis.   

Belgen hebben voor een bezoek aan Georgië geen visum meer nodig, een reispas volstaat. 

 

1.1 REISROUTE 
Reisroute:  Brugge – Brussel – Istanbul – Tblisi – Signagi – Kazbegi – Vardzia – Gori –

Tblisi – Istanbul – Brussel – Brugge 

 

1.2 BOEKING EN VLUCHTGEGEVENS 

1.2.1 Boeking 

De internationale vlucht werd geboekt via Kilroy online (www.kilroy.be).   

Het betrof hier een interessant tarief van Turkish Airlines (e-ticket) met vertrek vanuit 

Brussel. De vluchtprijzen naar Tblisi zijn vrij wisselend en de prijsverschillen tussen de 

verschillende maatschappijen kunnen oplopen. Pegasus en Ukraine Airways bieden af en toe 

bodemtarieven aan vanaf 230 euro, maar hun overstap-, aankomst- en vertrektijden zijn niet 

altijd ideaal te noemen. Turkish Airlines biedt veruit de aangenaamste verbinding en komt - 

naargelang de keuze – nog dezelfde dag in Tblisi aan. Voor dergelijke verbinding betaal je 

http://www.kilroy.be/
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dan 300 à 320 euro. Voor een directe vlucht met Georgian Airways betaal je al snel 500 euro 

en meer, al zijn promoties nooit uitgesloten uiteraard. 

  

Turkish landde om 22u45 ’s avonds en vertrok ’s morgens vanuit Tblisi om 10u30.  

De transfertijden in Istanbul bedroegen zo’n 2u30 à 4u.  

- heen: 27.09.2019 Brussel – Istanbul (SAW) – Tblisi.    

- terug: 05.10.2019 Tblisi – Istanbul (IST) – Brussel 

- prijs: 316,00 euro (inclusief luchthaventaks).   

Geen reisverzekering bijgenomen omwille van jaarpolis VAB. Kilroy rekende geen 

dossierkosten aan, noch toeslag voor het gebruik van Mastercard.  

Kilroy online:  

- service goed, veel voorgaande goede ervaringen; 

- overzichtelijke website met veel filters en parameters om tickets te boeken. 

- geen dossierkosten ! 

 

1.2.2 Vluchtgegevens  

Turkish Airlines: 

- Goede vertrektijden en aankomsttijden.  

- Vlotte overstaptijden in Istanbul (2 tot 4-tal uur) en correcte prijzen. De toestellen zijn vrij 

nieuw.   

- Ingecheckte bagage is heel royaal met zijn 30 kg in totaal (BxHxL= 158 cm). Bij de 

handbagage is er een gewichtslimiet 8 km met begrensde afmetingen (50x40x23 cm).  

De afmetingen, noch het gewicht van de handbagage werden gecontroleerd. 

https://www.turkishairlines.com/en-es/any-questions/baggage-information/   

- Vluchtschema: vroeger aangekomen dan voorzien bij heenvlucht en vertraging bij 

terugvlucht. De aansluiting is vrij goed bemeten (2 à 3u30).  

- De zitplaatsen bij Turkish zijn net ok van ruimte en het comfort van de stoelen goed.  

Gezien de overstap halfweg in Istanbul zijn de vluchten niet echt vermoeiend.   

- Eten was ok van kwaliteit. Op beide vluchten krijgt men een warme maaltijd, inclusief 

drankjes. 

- Boordpersoneel correct, maar zonder meerwaarde.  

- Bagageruimte voor handbagage wat beperkt, een aantal passagiers hadden problemen om 

hun gerief kwijt te graken. 

- LCD-scherm in economy (vluchtinfo, films, docu en spelletjes).   

- Toiletten (3-tal achteraan): vrij proper.  

- Plaatsreservering met keuze van zitplaats is mogelijk via internet (Turkish Airlines website).  

- Boeing 737 800 Jet van Brussel naar  Istanbul. Ongeveer 155-tal plaatsen (3+3). Vluchtduur 

3u20. Eén warme maaltijd. Volzet. Matig comfortabel. 

- Boeing 737 800 Jet van Istanbul naar Tblisi. Ongeveer 155-tal plaatsen (3+3). Vluchtduur 

2u15. Eén warme maaltijd. Volzet. Matig comfortabel. 

- Airbus A321 van Tblisi naar Istanbul. Ongeveer 188 plaatsen (3+3). Vluchtduur 2u35. Eén 

warme maaltijd. Volzet. Comfortabel. 

- Airbus A321 van Istanbul naar Brussel. Ongeveer 180-tal plaatsen (3+3). Vluchtduur 3u20. 

Eén warme maaltijd. Volzet. Comfortabel. 

 

Om een idee te hebben van de zitconfiguratie (en het bekomen van een goede zitplaats) bij het 

vastleggen van een boeking zie: 

- www.seatguru.com 

- www.seatplan.com 

 

https://www.turkishairlines.com/en-es/any-questions/baggage-information/
http://www.seatguru.com/
http://www.seatplan.com/
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Istanbul Sabiha Gökcen International Airport (code SAW)  

Deze verouderde luchthaven wordt nog gebruikt door Turkish Airlines en Pegasus als 

alternatieve luchthaven. De luchthaven ligt op het Aziatisch deel van Turkije op zo’n 20 km 

van Istanbul centrum. Het is een zeer drukke luchthaven met 33 miljoen passagiers per jaar en 

kan eigenlijk deze toeloop niet aan. Er is een chronisch tekort aan zitplaatsen en toiletten. 

Toiletten zijn overigens niet echt proper. 

Wifi is betalend of toegankelijk na het spenderen van 40 Turkse Lira in één van de 

restaurants. De prijzen voor eten en drinken zijn veel te hoog, alsook de veel te dure Duty 

Free. Fastfood MacDonalds is nog OK te noemen. Heel weinig oplaadpunten voorzien voor 

elektronica. De wachtzalen aan de gates zien er soms belabberd en troosteloos uit. Ga dus niet 

te vroeg naar de gate. 

 

Istanbul Airport (code IST) :  

Deze gloednieuwe luchthaven is volledig operationeel sedert april 2019 en kan een capaciteit 

aan van maar liefst 90 miljoen passagiers per jaar ! De hoofdterminal is dan ook de grootste 

ter wereld onder 1 dak. De luchthaven ligt zo’n 35 km ten Noordwesten van het centrum van 

Istanbul, wat een heel stuk verder is dan de oude Atatürk luchthaven. De gloednieuwe 

luchthaven is uiteraard modern en heel ruim opgevat, doch voelt wat kil en onpersoonlijk aan. 

De wandelafstanden tussen de terminals zijn oneindig lang. Ik vond de toiletten niet altijd 

even proper.  

Gratis WiFi kan amper 1 uur en zelfs aanmelden hiervoor is overdreven gecompliceerd.  

De prijzen voor eten en drinken zijn zeer hoog, de duty-free is te duur. Vermijd Burger King 

en ga beter een goede hamburger eten in de Brewmark pub. Ook hier duur, maar tenminste 

goede zitplaats en correcte bediening.    

De veiligheidscontroles zijn vrij streng en wat onvriendelijk.   

Net na de douane is er het Airport Yotel, een geïntegreerd hotel in het luchthavencomplex. 

Prijzen vanaf 108 euro voor een nacht (goedkoper boeken op hun website zelf).  

Verbindingen met het centrum voorlopig met bus en taxi, in de nabije toekomst wordt een 

metro voorzien. Website luchthaven: https://www.istairport.com/en  

  

Tblisi International Airport (code: TBS).  

Shota Rustaveli Tblisi International airport (http://tbilisiairport.com/) is een eerder bescheiden 

luchthaven naar huidige normen (4 miljoen passagiers/jaar). Turkish Airlines is momenteel de 

beste bediener van de luchthaven, sinds de boycot van Rusland. De veiligheidscontroles zijn 

niet echt streng en verlopen heel vlot (zowel bij landing als vertrek), het personeel is ook 

vriendelijk. Druk wordt het overigens nooit in deze luchthaven. 

Bij aankomst vormt zich soms een lange rij voor de paspoortcontrole, zorg dat je dus bij de 

eersten van het vliegtuig bent. Maar toch verloopt alles super vlot. Na oppikken van de 

bagage, kom je in de kleine aankomsthal. Daar kan je gemakkelijk geld pinnen aan één van de 

automaten. Recht tegenover de ATM bevind zich de telecom provider Magti, die je in geen 

tijd een Simkaart met belwaarde kan verschaffen (30 GEL voor 5 GB voor 14 dagen).  

De tijd tussen de effectieve landing (+ het daarna uitstappen, paspoortcontrole, bagage 

oppikken, douane, geld pinnen en Sim-kaart aanschaffen) en het instappen in een 

gereserveerde taxi duurde bij mij amper 25 minuten ! 

Geld wisselen in de luchthaven is duur, dit kan je veel goedkoper in Tblisi zelf (zeer veel 

wisselkantoren daar). Geld pinnen in de luchthaven is wel voordelig. 

Bij vertrek uit Tblisi airport: 2 uur voor afreis is voldoende. De bewegwijzering is goed. Er 

zijn voldoende zitplaatsen.   

Faciliteiten kleinschalig, maar aanwezig: een paar kleine fastfoods restaurants, een pub en wat 

Duty free. De prijzen zijn hoog (Cappucino 10 GEL, Cola 8 GEL). Een aantal blijven 24u/per 

https://www.istairport.com/en
http://tbilisiairport.com/
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dag open. WiFi is gratis en snel doorheen de luchthaven. De kleine, efficiënte luchthaven laat 

wel een aangenaam gevoel na. 

De luchthaven ligt op 17 km ten Zuidoosten van Tblisi. Er wordt een metroverbinding 

voorzien in de nabije toekomst, maar de voltooiing kan nog een tijdje duren. Voorlopig is er 

keuze tussen taxi, bus en trein. Laat zeker je taxi vooraf regelen door je accommodatie om 

een correcte prijs te bekomen (40 GEL), anders wordt je er zeker bijgelapt. Een taxi naar 

het centrum duurt ongeveer 30 minuten buiten de spits. Buslijn nr 37 doet er ongeveer 75 

minuten over om het centrum te doorkruisen, prijs is 0.50 GEL. De bus neemt halte aan de 

onder andere treinstations Samgori en uiteindelijk Tblisi Central. De bus rijdt de klok rond. 

Treinen vanaf de luchthaven zijn eigenlijk te beperkt; er vertrekken dagelijks maar 2 treinen 

naar het Centraal Station van Tblisi: om 08.35 en om 17.40. De treinrit duurt 35 minuten en 

kost 0.50 GEL. 

De bekende autoverhuurmaatschappijen hebben een kantoortje in de luchthaven. 

 

1.3 TRANSPORT TER PLAATSE 

- Domestic Flights; 

Binnenlandse vluchten zijn eigenlijk overbodig in een klein land zoals Georgië. Er is enkel 

een luchtverbinding van Tblisi naar Batumi (390 km), voor zover dit nodig mocht blijken.  

  

- Autohuur:  

Een auto huren is geen must om Georgië bezoeken, maar het is uiteraard wel handig en zorgt 

voor heel wat vrijheid en tijdswinst.   

Autorijden in Georgië vraagt zekert gewenning. In de steden is autorijden toch wel een beetje 

chaotisch, daarbuiten zijn er de slechte wegen en het gevaarlijk vrachtvervoer. Rijden in 

Tblisi centrum zou ik zo veel als mogelijk mijden. Parkeren in Tblisi is steevast een probleem, 

los van de akelige rijervaring op zich. 

Buiten de steden is het ietsje kalmer, maar het hallucinant rijgedrag van de gemiddelde 

Georgiër laat veel te wensen over. Defensief rijden is hier echt de boodschap. Rijden in 

Georgië is een huiveringwekkende ervaring. Ook in de bergen rijdt men roekeloos. Je went er 

aan, maar blijf best altijd alert en geconcentreerd rijden ! 

De eerste ‘rij’dag neem je best niet te veel kilometers voor de boeg, kwestie van wat te 

wennen.   

Niet alle wegen zijn geasfalteerd en ook de staat van de geasfalteerde wegen is soms 

bedenkelijk: putten, scheuren en bulten zijn gemeengoed. Behoudens een paar uitzonderingen 

(autoweg richting Kutaisi) liggen de wegen er slecht onderhouden bij. De afstanden zijn 

gelukkig beperkt in Georgië, een gemiddelde snelheid van 50 km/u is heel realistisch bij het 

berekenen van de reisduur. Plan dus best geen ritten van 400 km. 

De wegenwerken zijn doorgaans slecht aangeduid. Er zijn veel verkeersdrempels, best tijdig 

remmen! Heel veel (aangekondigde) snelheidscontroles, nagenoeg overal hangen er 

camera’s. Politie heel nadrukkelijk aanwezig. Er wordt veel geflitst. Bij een boete NIET aan 

de politie betalen, de boetes dienen altijd voldaan te worden in een bankkantoor. 

Gordeldracht is verplicht. Altijd paspoort en rijbewijs bij de hand hebben. 

Op gezette plaatsen zijn er rust- en parkeerzones. Ook tankstations zijn er op geregelde 

afstanden. Veelal dien je zelf niet te tanken en is er een tankbediende. Lukoil en Gulf hebben 

de best uitgebouwde stations (met toiletten en winkeltje). 

De bewijzering is redelijk (in het Georgisch en het Engels) te noemen, doch soms verwarrend.  

Een goede GPS is een onmisbaar instrument voor wie zelf rijdt in Georgië. Volg ook de 

aanbevelingen van de mensen in de streek.   

De prijzen voor kleine wagens zijn gemiddeld duur te noemen als je bij lokale verhuurders 

gaat, huurprijzen voor 4x4 voertuigen vallen verhoudingsgewijs dan wel weer heel goed mee 
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en zijn eigenlijk ook aanbevolen. Veel verhuurbedrijven bieden doorgaans een wat ouder en 

beschadigd wagenpark aan, al hoeft dit laatste nu geen nadeel te zijn bij het terug inleveren 

van het voertuig. Het komt niet aan op een kras onder of boven. Bij een aantal maatschappijen 

kan men ook een wagen met chauffeur huren tegen een (betaalbare) meerprijs van 75 GEL per 

dag (= 23 euro).  Bijv bij jeep rent LTD:  http://car-rent.ge/car-rental-with-driver  

De huurprijzen zelf beginnen vanaf zo’n 240 euro per week voor een kleine wagen. Een 4x4 

kan in veel gevallen al vanaf 35 à 40 euro voor een dag. Veel vergelijken is de boodschap.  

Bij veel maatschappijen is het 4x4 wagenpark vrij beperkt, het is dus aanbevolen om vooraf te 

reserveren. 4x4 is niet strikt noodzakelijk bij het nemen van de grote verkeersassen, maar toch 

zou ik dit type aanbevelen. Vooral het verhoogd chassis zorgt voor beduidend meer comfort 

bij wegenwerken of kleine, niet- geasfalteerde wegen.     

Rondshoppen op het internet om de beste prijs te bekomen is zeker aangewezen; de 

verschillen kunnen oplopen en zeker ook de geboden opties. Een auto huren vanaf de 

luchthaven is in de regel altijd wat duurder. One-way verhuur is mogelijk, maar niet 

goedkoop. 

 

Algemeen: 

Ook interessant is het boeken via een zogenaamde broker. Een broker heeft  overeenkomsten 

met diverse maatschappijen en kan in een oogwenk de diverse tarieven naast elkaar zetten. 

Doorgaans is het boeken via een broker mogelijks een stuk goedkoper (doorgaans 10%), maar 

promoties bij de afzonderlijke verhuurmaatschappijen worden best eens afzonderlijk bekeken. 

In Georgië zijn de internationale aanbieders minder nadrukkelijk aanwezig, waardoor het 

nuttiger is om bij een lokale aanbieder te gaan neuzen.   

Bij vergelijk op de zogenaamde broker-websites is het wel opletten dat dat je bij elk type 

voertuig de specifieke voorwaarden iedere keer herleest (aantal vrije km, verzekering, taks 

inclusief, openingsuren, enz.), want deze kunnen grondig verschillen.  

Ik heb heel positieve ervaringen met bekende brokers zoals www.rentalcars.com, 

www.autoeurope.be en www.arguscarhire.com. Ook 2 grote Duitse brokers kan ik 

aanbevelen: https://www.billiger-mietwagen.de/ en https://mietwagen.check24.de/. Vooral bij 

Check 24 krijg je heel veel nuttige informatie op de website mee.  

 

In detail: 

Er werd uiteindelijk een wagen geboekt bij GSServices in Tblisi 

(https://gsservices.ge/index.php?task=public.Home&id=1&lang=eng), omwille van de 

uitstekende reviews gevonden op Tripadvisor, de goede prijzen en hun flexibele werking.  

Na het opvragen van een zogenaamde quote krijg je een heel informatieve mail waar je 

desgewenst nog wat kan aan wijzigen. 

Men vraagt dan om een kopie van je paspoort en rijbewijs terug te mailen, waarop de boeking 

wordt bevestigd.  

Op mijn vraag de wagen aan mijn hotel af te leveren werd geen toeslag gevraagd.  

De huurprijzen bij GS Services zijn zeer laag voor 4x4 voertuigen, er is een verzekering 

inbegrepen. Let wel: extreme offroad is niet toegestaan ! 

De huurwagen werd dus aan het Ilja’s hotel in Tblisi bezorgd door één van hun 

vertegenwoordigers, en dit stipt op het vooraf afgesproken uur. Dit zorgde er voor dat ik de 

avond voordien niet in het donker met een huurwagen vanaf de luchthaven naar mijn hotel op 

zoek moest gaan, maar veilig met een taxi werd afgeleverd. De mensen van GSServices zijn 

heel correct en professioneel en nemen echt hun tijd voor hun klanten. De wagen werd na 

afloop terug opgehaald aan het hotel met een minimum aan formaliteiten door heel 

behulpzaam personeel.  

http://car-rent.ge/car-rental-with-driver
http://www.rentalcars.com/
http://www.autoeurope.be/
http://www.arguscarhire.com/
https://www.billiger-mietwagen.de/
https://mietwagen.check24.de/
https://gsservices.ge/index.php?task=public.Home&id=1&lang=eng
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De kostprijs voor 6 dagen huur van een Toyota Rav4 (4x4) bedroeg 1029 GEL (= 320 euro) 

met inbegrip van ongelimiteerde kilometers en taksen. En dit inclusief een vrij complete 

verzekering (eerste 200 US$ zijn voor de huurder, daarna omnium). Er wordt dus een borg 

gevraagd van 200 US$ in cash voor eventuele schade. De borg wordt na de trip netjes terug 

bezorgd (hier werd echt niet moeilijk over gedaan).   

De SUV Toyota had zomaar eventjes 172.000 miles (= 277.000 km) op de teller en toonde 

wat slijtage en behoorlijk wat krassen, maar voldeed ruimschoots en liet mij nergens in de 

steek. Het betrof een redelijk krachtige benzinemotor van 2400 cc.  

Tip: controleer steeds het reservewiel, lekke band is een veel voorkomende kwaal in Georgië. 

Benzine is uiteraard niet inbegrepen. De auto werd met volle tank afgeleverd en met volle 

tank terug gebracht. De ervaringen met GSServices waren positief; er werd een glasheldere 

uitleg verschaft en de wagen werd getoond op krassen en dergelijke.  

Ik reed op 6 dagen 1110 km en tankte in totaal 99 liter voor zo’n 260,09 GEL. Gemiddeld 

verbruik kwam op zo’n 8,92 l/100 km. 

De benzineprijs in Georgië bedroeg gemiddeld 2.60 à 2.69 GEL/l voor 95 premium (dit is 

0.80 €/liter).   

 

Veel maatschappijen vragen om een internationaal én een Belgisch rijbewijs, bij GSServices 

vroeg men enkel om een Internationaal rijbewijs.  

Mocht je twijfelen: een internationaal rijbewijs bekom je op de gemeente waar je woont. Is 3 

jaar geldig en kost 20 euro. Voorzie pasfoto, identiteitsbewijs en Belgisch rijbewijs.  

Wat wordt uiteindelijk ter plaatse door de verhuurmaatschappij gevraagd ?  

Paspoort, rijbewijs, de uitgeprinte voucher en een bedrag van 200 US$ in cash voor de borg.  

Bij teruggave van de wagen in normale staat wordt de borg terug gegeven.  

 

Er wordt rechts gereden in Georgië. Er is gordelplicht. Er geldt een nultolerantie voor alcohol 

in het verkeer. 

Snelheidsbeperkingen: 110 km/u op de enige autosnelweg, 80 km/u op de secundaire wegen, 

60 km/u of minder in de bebouwde kom. In Georgië wordt het metriek stelsel gebruikt.  

Er hangen overal camera’s ! Hou je dus strikt aan de opgelegde snelheden. Op veel plaatsen 

ziet men politiecontroles, toeristen worden doorgaans met rust gelaten tenzij je geflitst wordt. 

Een gemiddelde snelheid van 50 km/u is realistisch bij het berekenen van de reisduur op de 

gebrekkige asfaltwegen.  

 

Inzake navigatie: 

Een GPS gebruiken is noodzakelijk in Georgië. 

Voor het gebruik van een smartphone met GPS-functie zijn er een aantal handige apps ter 

beschikking die ook offline navigatie voorzien: ik gebruik al jaren Maps.me tot grote 

tevredenheid. Maps.me gebruikt zeer gedetailleerde kaarten en heeft een zeer goede dekking. 

Onnodig om een extern GPS-apparaat te huren. Zorg wel dat je de regiokaarten hebt 

gedownloaded vooraleer je naar Georgië afreist ! Navigatie met Maps.me is wel goed, maar 

mist soms wel eens de verfijning van een echte GPS bij de gesproken commando’s. Toch ben 

ik overal heel nauwkeurig naartoe geloodst. 

 

Samengevat: een auto huren is een goede optie om van Georgië te bezoeken. De wegen zijn 

dan niet echt super, maar de afstanden zijn niet erg groot en onderweg zijn er heel wat 

prachtige zaken te zien. Het rijgedrag van de gemiddelde Georgië is op zijn zachtst gezegd 

wispelturig, maar je went er wel aan. Defensief rijden is de boodschap en dan ook enkel bij 

daglicht. Het openbaar vervoer brengt je wel van A naar B, maar Georgië heeft ook onderweg 
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toch wat heel moois te bieden (bvb de vele kloosters op afgelegen plaatsen) en daar komt de 

flexibiliteit van eigen vervoer goed van pas.  

 

- Bussen:  

Een populair vervoersmiddel zijn de zogenaamde Marchrutka. Dit zijn veelal geïmporteerde 

VW of Ford minibusjes die kleinere en middelgrote afstanden bedienen. Probleem is evenwel 

de voor ons onleesbare Georgische opschriften met bestemmingsaanduiding.  

Bij de vertrekterminals heb je de meeste kans om een zitplaats te hebben, onderweg opstappen 

biedt mindere kansen. Nadeel is ook de beperktere bagageruimte. Gebruikelijk is ook om 

plaats te nemen naast iemand van hetzelfde geslacht. Het rijgedrag van dit soort busjes is 

evenzeer hallucinant en heel roekeloos te noemen.  

Grote luxebussen rijden er in mindere mate rond en worden dan ook meer ingezet voor de 

belangrijke trajecten (Tblisi-Batumi). De vele tourbussen worden meestal gebruikt voor 

georganiseerde reizen (en dagtours). 

 

- Treinen:  

Georgië heeft eerder een beperkt spoorwegnet. De treinen zijn dan ook langzaam, maar wel 

goedkoop. De moderne en comfortabele trein naar Batumi is in dit geval wel interessant (ze 

hebben ook een nachttrein) en ook een stuk veiliger dan het wegverkeer. Ook treinen naar 

onder andere Jerevan in Armenië en Baku in Azerbaijan zijn het overwegen waard.  

Tickets kunnen online worden gekocht op http://www.railway.ge/en/passenger-traffic/, 

registratie is verplicht.  

 

- Taxi’s:  

Noodzakelijk indien gebruik van het openbaar vervoer. Spreek best altijd het tarief af voor je 

instapt, in Tblisi bijvoorbeeld durven sommige chauffeurs hallucinante tarieven aan te 

rekenen (vooral vanaf de luchthaven). Je hotel kan hiermee helpen. Het rijgedrag van 

sommige chauffeurs tart meer dan eens alle verbeelding.  

 

- Georganiseerde excursies:  

Op de gekende toeristische sites is er aanbod genoeg om aan een georganiseerde uitstap deel 

te nemen (bvb Kazbegi). De prijzen variëren naargelang de regio en de aanbieders. 

Ga goed na wat is inbegrepen. Ook vanuit Tblisi wordt een veelvoud aan dagtours naar alle 

hoeken van het land aangeboden. De prijzen zijn doorgaans heel laag (50 à 70 GEL), maar let 

er wel op dat je bij een dagtocht vanuit de hoofdstad de grootste tijd doorbrengt in de bus en 

het bezoek zelf heel strikt getimed is. Indien je toch kiest voor een georganiseerde tour met 

meer vrijheid, overweeg dan een auto met chauffeur.     

 

- Te voet: 

Voorzie heel goede stap- en trekkingschoenen voor de Caucasus, want het terrein kan heel 

ruig en modderig zijn. Voorzie voldoende lagen kledij voor het immer wisselvallige weer in 

de bergen. 

 

1.4 DOCUMENTEN 
- Geldig Paspoort (geldig tot 6 maand na de reis). 

De website van Buitenlandse Zaken vermeldt eveneens dat een geldige identiteitskaart 

voldoet, maar ik vond daar nergens bevestiging van. Zekerste is toch om een internationale 

reispas mee te hebben.  

Er is geen visum vereist voor Georgië. 

https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng  

http://www.railway.ge/en/passenger-traffic/
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng
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- Rijbewijs indien men van plan is om een wagen te huren. Doe best navraag bij de 

verhuurmaatschappij om te zien of ze een Internationaal rijbewijs vragen. 
 
  

Ambassade Georgië in België:  

- Pater Eudore Devroyestraat 245, 1150 Sint-Pieters-Woluwe  

E-mail: jordan.embassy@skynet.be  

Website: http://belgium.mfa.gov.ge/default.aspx?sec_id=419&lang=2&NewsID=101470    

Tel: +32 (0) 2 761.11.90 

Openingsuren van maandag tot vrijdag 9.00 tot 18.00. 

 

Er is geen Belgische ambassade in Georgië (wel in Azerbaijan), maar  wel een ere-consulaat. 

Het ere-consulaat bevindt zich in de buitenwijken van de hoofdstad Tblisi, 

http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_e

n_consulaten_in_het_buitenland op volgend adres: 

- Mirian Mephe Street 78, 0131 Tblisi. Ereconsul John Braeckeveldt.  

Tel +995 599.303.253 (enkel consulaire noodgevallen) 

Email: belconsul.tblisi@gmail.com   
   

 

1.5 INFORMATIE EN DOCUMENTATIE  

-  Wegwijzer: een paar reisverslagen met nuttige info (Geo6, Geo7 en Geo8) en handige   

    reistips.  

-  Internet: hier en daar goede info. Behoorlijk wat over de omgeving van Kazbegi.  

   De meeste rondreizen in Georgië zijn vrij gelijklopend, voor de belangrijkste plaatsen is er  

   dan ook wat info te vinden. Buiten de gebaande paden is het evenwel goed zoeken naar   

   gepaste info.  

 

Boeken:     

-  Georgien Reise Know-How (Marlies Kriegenherdt) Editie 2015.  

   Duitse reisgids die een vrij complete beschrijving van alle bezienswaardigheden in    

   Georgië neerzet. Duits is misschien iets minder aangenaam lezen dan een Lonely Planet,  

   maar de info is onovertroffen en heel accuraat. Een betere gids voor Georgië is mijn inziens  

   niet te vinden. De accommodaties en eetgelegenheden waren dan wel wat achterhaald, maar    

   doorgaans stelt dat geen grote problemen. Ook in de diepte veel informatie. Veel mooie en     

   gedetailleerde regiokaarten binnenin.   

   Samengevat: een heel goede en complete gids.   

-  Lonely Planet ‘Georgia, Armenia & Azerbaijan’ (may 2016) 

   Klassieke Lonely Planet met vlot leesbare teksten, handige plannetjes en wat praktische  

   informatie. Toch wat oppervlakkig allemaal. Ideaal als hulpmiddel om een reis in grote  

   lijnen wat voor te bereiden. Adressen en aanbevelingen veelal gedateerd. 

-  Inzake cartografie: Georgia Caucasus Mountains 1/400.000 (uitgever terraQuest). Mijn  

    inziens de beste reizigerskaart voor het land. 

    Op een schaal van 1/400.000 is deze kaart nog net geschikt als wegenkaart. Het is  

    waarschijnlijk de beste kaart in de handel voor wie een wagen huurt.   

    Reise Know How Caucasus 1/650.000 overzichtskaart van de regio. Mooie kaart, maar 

    minder geschikt voor wie zelf de wagen bestuurd.  

    Verder het kaartenmateriaal in de reisgids Reise Know How en gebruik van de GPS. 

    In Georgië zelf is het aanbod van wegenkaarten schaars en dan nog veelal in het Georgisch. 

-  In de toeristische infocentra (Tblisi, Kazbegi) kan men enkele rudimentaire kaartjes   

mailto:jordan.embassy@skynet.be
http://belgium.mfa.gov.ge/default.aspx?sec_id=419&lang=2&NewsID=101470
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland
mailto:belconsul.tblisi@gmail.com
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   bekomen, maar deze zijn niet altijd voorradig. De info verstrekt in deze centra is niet altijd  

   goed en het Engels gebrekkig. De aanwezige stafleden zijn doorgaans heel apatisch om info  

   te verstrekken aan individueel reizenden.    

    

1.6 TIJD 
Georgië kent tijdens de zomer 2 uur tijdsverschil met België. In Georgië is het 2 uur later dan 

bij ons (GMT +2). 

Het land maakt geen gebruik van zomer en -wintertijd waardoor het tijdsverschil met België 

in de wintermaanden 3 uur verschil oplevert.   

Veel info is te zien op www.timeanddate.com en www.24timezones.com. 

Gelet op de geografische ligging (ongeveer 41 à 42° Noorderbreedte) zijn de dagen in 

dezelfde periode iets langer dan in België. Eind september is er licht van 07u tot 19u 

ongeveer.    

 

1.7 TAAL  

In Georgië is Georgisch de voertaal, maar heel veel mensen zijn ook het Russisch machtig. 

Engels wordt door de jongere generatie al een beetje begrepen. In de toeristische centra is er 

altijd wel iemand die je verder kan helpen. Daarbuiten is het wat improviseren. Een Google 

vertaalapp kan een goede hulp zijn.  

De belangrijkste opschriften langs de wegen zijn doorgaans in het Georgisch en in het Engels. 

   

1.8 GELD  

- Cash in Euro en US Dollar meegenomen, bancontact en credit cards. 

- De Georgische Lari (in dit verslag vermeld als GEL) is nog een vrij stabiele munt, maar is 

sedert een aantal jaar toch aan een geleidelijke ontwaarding onderhevig. Voor een kort 

verblijf evenwel mag men gerust redelijk wat geld wisselen zonder zorgen. 

- Kredietkaarten worden op meer en meer plaatsen aanvaard, maar cash blijft zeker de norm 

in het land. Niet alle accommodaties aanvaarden betaalkaarten. Zorg dus voor voldoende 

cash.     

- Geld uit de muur halen is meestal geen probleem. De beschikbare terminals zijn wat minder 

verspreid dan bij ons, maar in de drukkere centra is dat normaal geen probleem. Zorg wel dat 

je debetkaart voor het buitenland is geactiveerd; raadpleeg je bank ook voor vertrek omtrent 

de transactiekosten van elke kaart. Die zijn verschillend voor elke kaart en voor elke bank. 

Doorgaans is geld uit de muur halen met Maestro de goedkoopste optie, met een Creditcard 

(Visa of Mastercard) worden extra kosten in rekening gebracht. Betalen met een Creditcard is 

op zijn beurt dan weer gunstiger. Een overzicht vind je hier: 

http://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-betalen/kosten-geld-afhalen-buiten-

eurozone-overzicht-van-de-banken.html.   

- Geen Georgische Lari vooraf meegenomen. Euro’s ter plaatse wisselen is vrij gemakkelijk, 

ook in de hotels. Wisselen in Tblisi kan tegen gunstige koersen en een zeer kleine commissie. 

Ook US $ kennen uitstekende wisselkoersen. Heb ook 200 US Dollar aan cash meegenomen 

om de borg voor de huurwagen te betalen. 

- Georgië is zeer budgetvriendelijk te bereizen, logement, eten en transport zijn er heel 

goedkoop.  

Op numbeo (http://www.numbeo.com/cost-of-living/) kan je makkelijk een aantal goederen 

en diensten vergelijken. Nagenoeg alles is goedkoper dan bij ons, reken dan nog dat Tblisi als 

hoofdstad wat duurder is dan de rest van het land.  

 

Reizen met een comfortabel midrange-budget - dit wil zeggen: slapen in goede hotels, eten in 

behoorlijke restaurants en het huren van een wagen - schat ik op zo’n 50 à 70 Euro per dag 

http://www.timeanddate.com/
http://www.24timezones.com/
http://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-betalen/kosten-geld-afhalen-buiten-eurozone-overzicht-van-de-banken.html
http://www.spaargids.be/sparen/algemeen-nieuws-betalen/kosten-geld-afhalen-buiten-eurozone-overzicht-van-de-banken.html
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
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per persoon. Ook toegangsgelden zijn verwaarloosbaar. Het hoogseizoen is nauwelijks 

duurder te noemen.  

Hotelkamers: de budgetklasse situeert zich rond of beneden de 15 €, de middenklasse (3*) 

tussen de 25 à 50 €, de betere klasse vanaf 80 €. In Tblisi en Batumi zijn hotels iets duurder. 

In de bekendere plaatsen (Kasbegi) is er een ruim aanbod van alle klassen. Het ontbijt is niet 

altijd inbegrepen in de prijs van de hotels of guesthouses, maar is goedkoop. Over de prijs van 

hotelkamers kan zeker onderhandeld als de bezetting laag is.   

 

Fooien zijn meestal inbegrepen in de rekening van restaurants (10%). 

Enkele prijzen:  

        1 cola (33cl) in hotel of restaurant: 3,5 GEL  

                                                 In de winkel: 1,25 GEL 

                    avondmaal in goed restaurant: 30 à 40 GEL 

                    een eenvoudig maal (dagmenu):  15 GEL 

                    Ontbijt: 15 GEL  

         Een biertje op restaurant: 4 GEL (50 cl) 

         Een koffie (cappucino): 5 GEL 

 

1.9 KLIMAAT 
Georgië heeft een vrij divers klimaat voor zo’n klein land. Je kiest dan ook best een periode in 

het deel waar je denkt meest tijd door te brengen. De zomers zijn snikheet in een groot deel 

van Georgië, voor de bergen zijn ze dan weer heel goed. De lente en de vroege herfst zijn 

ideaal, al zijn er in de maand mei behoorlijk wat onweders. De winters zijn te mijden. Er ligt 

sneeuw van half oktober tot eind april in de bergstreken. 

Ik koos voor de periode eind september/begin oktober. In de bergen kan het dan nog net (14 à 

17 graden), al zijn de nachten vrij fris. In de rest van het land is het in deze periode goed 

toeven met heerlijk zachte temperaturen (20 à 27 graden). In Tblisi staat er altijd wat wind.  

Ik had op 8 dagen amper een paar uur regen en dus geluk met het weer. 

Bij regen is rijden over de slechte wegen een echte hel. 

Heel veel hotels, ook kleine beschikken over airco of verwarming. 

 

1.10 VEILIGHEID 
In Georgië kan vrij veilig gereisd worden. Het land bevindt zich dan wel in wat regio met 

historische spanningen, maar het voert een heel voorzichtig beleid en slaagt er in om haar 

neutraliteit en veiligheid enigszins te handhaven. De verhouding met Rusland is nooit 

optimaal geweest en verloopt de laatste jaren zeker gespannen. Aan de grens met Rusland is 

waakzaamheid geboden en niet alle gebieden in Georgië zijn vrij toegankelijk.  

In grensgebieden is het raadzaam om de adviezen van de lokale bevolking te volgen. 

Geografisch ligt Georgië in een aardbevingsgebied, af en toe is er wel een zware schok bij. 

In het hooggebergte zijn de wegen onderhevig aan het grillige weer, regen en sneeuw kunnen 

voor gevaarlijke situaties zorgen, met zelfs landverschuivingen tot gevolg. 

   

De bevolking is eerder gesloten en ondoorgrondelijk. Dit is voornamelijk te wijten aan het 

communistische verleden. Opvallend is wel de lage criminaliteit, zelfs in Tblisi. 

Het grootste gevaar schuilt evenwel op de baan: roekeloos rijgedrag en slecht onderhouden 

wegen zorgen voor dramatische verkeersstatistieken. Er wordt gewoon veel te snel en 

compleet ondoordacht gereden. Defensief rijden is absoluut noodzakelijk. In het chaotische 

Tblisi wordt zelf rijden afgeraden en je begrijpt al snel waarom. 
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Globaal genomen is Georgië een heel veilig land om in rond te reizen. Normaal ondervindt 

men als reiziger totaal geen problemen. 

 

Bronnen: op de Belgische 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/georgie , 

Nederlandse  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/georgie/reizen/reisadvies, 

Franse https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/georgie  en Britse https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/georgia consulaire 

diensten worden dezelfde vermeldingen gemaakt. 

 

1.11 TELEFOON en INTERNET 
Georgië heeft goede internationale telefoonverbindingen – naar België: 0032… 

Internet is zeer goed ingeburgerd. Internetcafé’s zijn schaars geworden, nagenoeg iedereen 

gebruikt smartphone of tablet.    

Heel veel hotels beschikken over een beveiligde WiFi-verbinding (gratis) of bieden een PC 

aan in de lobby. Ook in veel restaurants wordt gratis WIFI aangeboden. Paswoorden worden 

spontaan verstrekt. 

De internetverbindingen waren doorgaans overal erg goed.  

GSM-bereik: in bepaalde afgelegen delen van het land heb je iets minder bereik, hou hier 

rekening mee.  

Perfect mogelijk (met Base) om smsjes naar huis te sturen.  

De kosten zijn evenwel zeer hoog: 0.50€ voor een smsje of 5 euro per minuut bellen met een 

Base (Mobile Vikings). Inkomende gesprekken kosten ook 2.5 euro per minuut! Internet 

wordt aan maar liefst 13 euro per MB getarifeerd (bij Mobile Vikings is dit geblokkeerd).  

Om een sms naar België te sturen: tik ‘+32’ direct gevolgd door GSMnummer (zonder de 0) 

Wie opteert om een lokaal Sim-kaartje te kopen kan voor heel goede info terecht op deze 

website: https://prepaid-data-sim-card.fandom.com/wiki/Georgia  

Magticom is veruit de grootste aanbieder met de beste dekking. Geocell en Beeline zijn 

kleinere spelers. Magticom heeft veel kantoren doorheen het land en is ook aanwezig op de 

Internationale luchthaven van Tblisi. Normaal gezien is dit kantoor dag en nacht open. 

Plaatsing SIM en activatie gaat zeer vlot. De tarieven zijn heel laag. 

Ik betaalde 30 GEL (= 9 euro) voor een Sim-kaartje met 5GB aan data voor mijn Ipad in de 

luchthaven van Tblisi (provider Magticom). Deze data had een geldigheid van 14 dagen.  

De dekking met 4G was overal in het land zeer goed te noemen. Zeker aanbevolen. 

  

1.12 ELEKTRICITEIT 
230 volt. De stopcontacten zijn doorgaans de door ons gebruikte 2-polige versie, 

(http://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/). 

 

1.13 MEDIA  
Er heerst behoorlijk wat vrijheid van media in Georgië, geen evidentie in een regio waar alle 

media door de overheid gecontroleerd en gecensureerd wordt (Rusland, Iran, Turkije…). 

Televisiezenders zijn uitsluitend Georgisch en voor Europeanen weinig interessant te noemen. 

Engelstalige zenders zijn nauwelijks te ontvangen. 

In de betere hotels van Tblisi heeft men veelal satelliet-TV met een groter aanbod aan 

buitenlandse kanalen . Radiozenders zijn evenmin boeiend, zorg best zelf voor wat muziek. 

Sommige huurwagens beschikken over USB-ingang. 

 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/georgie
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/georgie/reizen/reisadvies
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/georgie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/georgie
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/georgia
https://prepaid-data-sim-card.fandom.com/wiki/Georgia
http://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/
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1.14 GEZONDHEID 

Gezondheidszorg in Georgië staat op een behoorlijk niveau. Voor Georgië zijn er dan ook 

geen specifieke gezondheidsvoorschriften. De beste klinieken bevinden zich in Tblisi of 

Batumi. Er zijn redelijk wat apotheken met een heel goed assortiment aan medicijnen. 

Diarree is allicht de meest voorkomende kwaal voor de doorsnee reiziger. Het kraantjeswater 

is drinkbaar, maar mensen met gevoelige darmen zoeken best hun toevlucht in flessenwater 

en vermijden ijsblokjes. 

Vaccinatie tegen Hepatitis A & B is aanbevolen (Twinrix).    

Dieren: 

- In de vrije natuur is het wat opletten voor reptielen en schorpioenen. Maar in de praktijk is 

een ontmoeting met deze dieren vrij zeldzaam, tenzij je je bezig houdt met het verkennen van 

greppels en het omdraaien van stenen in onbewoonde gebieden. Adders zouden zich vooral in 

de lente en vroege zomer manifesteren. 

- Op een aantal plaatsen zie je regelmatig honden in een bedenkelijke toestand vrij rondlopen. 

Het is dan ook raadzaam om deze dieren met rust te laten. Hondsdolheid is nooit uitgesloten.  

 

1.15 FOTOGRAFIE 
- Digitale fotografie: 

* breng voldoende geheugenkaarten mee, de landschappen zijn betoverend en uitdagend qua 

lichtinval. Ook op architecturaal vlak is er heel wat moois. 

* voorzie ook voldoende batterijcapaciteit, breng een extra camerabatterij mee en zorg steeds 

voor opgeladen batterijen.  

* voor digitale spiegelreflexcamera’s is het aangewezen om vrij voorzichtig te zijn met het 

wisselen van lenzen om stof op de sensor te vermijden.  

 - Apparatuur: 

* een sterke en stofdichte fototas is onontbeerlijk. Een fotorugzakje is onopvallend en 

makkelijk om dragen. 

* een zoomlens is ten zeerste aangeraden om het wisselen te beperken. Een wijde breedhoek 

lens is handig om de vele fraaie landschappen vast te leggen.   

* vergeet zeker en vast niet de zonnekap op de lens te monteren. 

* UV-filter is nuttig ter bescherming van de frontlens. 

- Onderwerpen: 

* de prachtige bergen in de Caucasus en de soms formidabele ligging van kloosters. Ook 

architecturaal zijn er pareltjes. 

* de beste opnamen worden in de vroege morgen of late namiddag gemaakt omwille van het 

zachtere licht.   

 

1.16 ETEN EN DRINKEN 
- De keuken is vrij gevarieerd op de gekendere plaatsen, maar wel iets doorsnee daarbuiten. 

Het uit eten richt zich meer op de modale werkende klasse en situeert zich voornamelijk in 

kleinere restaurants. In de toeristische plaatsen heb je meer keuze en dit aan heel betaalbare 

prijzen. 

De eetcultuur is best vergelijkbaar met de omringende landen en is vrij calorierijk en wat 

vettig. Wie iets verfijnder wil zal zich moeten wenden tot de restaurants in de betere hotels of 

navraag doen waar de betere restaurants zich bevinden. In een stad als Tblisi is er uiteraard 

een overaanbod van alle soorten keukens, daarbuiten is het wat zoeken.  

Het ontbijt in de hotels is in de meeste gevallen eerder summier. De porties bij lunch en diner 

zijn voldoende, maar verschillen van plaats tot plaats. Ook de hoeveelheid groenten valt goed 

mee. Vegetarisch eten lijkt nergens een probleem.  
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Let wel dat elk menu onderdeel apart dient te worden besteld; bijvoorbeeld bij een 

kippenbrochet moet je dus zelf je groenten en aardappelcomponenten nog bijbestellen. 

Vraag ook bij een voorgerecht om dit vooraf  te serveren, want men heeft steevast de 

gewoonte om alles ineens op tafel te zetten. 

De menukaarten zijn gemiddeld genomen niet geheel uitgebreid. Wachttijden variëren van 

restaurant tot restaurant, maar de bediening is meestal zeer vlot.  

- De maaltijden in een doorsnee restaurant kosten ongeveer 25 à 40 GEL. In de hotel-

restaurants betaal je wat meer, maar smaak en presentatie zijn dan wel een stuk 

geraffineerder. Een kleine menu in een kleine restaurant heb je al vanaf zo’n 10 GEL. 

- Fooien zijn niet verplichtend en worden doorgaans verrekend in de rekening (10%). 

- Dranken:  

    * alle gangbare soft-drinks zijn overal verkrijgbaar   

       Coca Cola (ook Zero), Pepsi, Sprite e.d. kosten 1.25 GEL per blikje van 350ml (op    

       restaurant 3,5 GEL); 

    * het mineraal water is vrij goed en makkelijk verkrijgbaar. Ook spuitwater is voldoende  

       voorradig en lekker. Bij een maaltijd krijgt men wel altijd gratis kraantjeswater bedient. 

    * vers geperst fruitsap is hier en daar te vinden, niet duur en onwaarschijnlijk lekker.  

       Toch opletten voor diarree bij gebrekkige hygiëne.   

    * bier is overal verkrijgbaar. Lokale bieren zijn spotgoedkoop, geïmporteerde  

       bieren een gans stuk duurder. Voor een lokaal biertje betaal je 4 à 6 GEL (50 cl).  

       Importbieren: vooral Efes en Heineken (5 à 8 GEL). 

       Wijnen zijn in een wijnland uiteraard overal vlot verkrijgbaar en zeer goedkoop. Laat je  

       bij de keuze op restaurant adviseren en je zal een heerlijke wijn geserveerd krijgen. 

       Reken op 4 Gel per glas of 20 GEL per fles (of karaf) gewone wijn. 

       De Georgische wijn heeft toch wel een andere smaak en karakter dan onze Europese   

       wijnen. De kleur is ook anders. De artisanale wijnen die her en der worden aangeboden   

       zijn doorgaans sterker qua alcoholpercentage. Sommige doen zelfs aan Porto denken. Er  

       zijn enorm veel soorten en de prijzen zijn laag. Onthou wel dat er voor drinken en rijden  

       een nultolerantie heerst.   

       Ook is er een goed aanbod aan sterke dranken.     

       Overal vindt men alcohol, ook veel stalletjes langs de weg met zelf gebrouwen wijn of  

       sterke drank. 

   * de koffie: zeer variërend van kwaliteit, maar doorgaans lekker en goedkoop. 

   * thee: overal verkrijgbaar. Ook melk is goed voorhanden. 

   * Chocolade: redelijk wat soorten en nog lekker ook. Import ook verkrijgbaar. 

In de grotere plaatsen zijn er altijd kleine supermarkten. Het gamma aangeboden producten is 

behoorlijk. De prijzen variëren sterk naargelang het product, maar men rekenen op 30% 

lagere prijzen dan bij ons. Geïmporteerde producten zijn altijd aanmerkelijk duurder. 

 

1.17 GEWOONTEN EN MENTALITEIT 
- De meeste Georgiërs zijn doorgaans wat gesloten en wantrouwend naar buitenlanders toe. 

Dit gedrag vind allicht zijn oorzaak in de Russische overheersing van de vorige eeuw. Ook de 

taal is een grote hinderpaal. In Tblisi merkt men al duidelijk een andere sfeer; hier meer 

openheid en relaxte sfeer naar reizigers toe. Vooral jonge mensen zijn een stuk opener en 

vriendelijk.  

In de hotels heb ik goede ervaringen, in een aantal restaurants kon de ontvangst toch wat 

beter. Het ergste zijn de overheidsdiensten; op een aantal van die plaatsen negeert men je 

soms compleet. Politie valt daarentegen nog mee.  

- Op de weg zijn Georgiërs het ergst; hier geen mededogen en geldt het recht van de sterkste 

(of de meest roekeloze).  Onverantwoord rijgedrag lijkt wel een nationale sport.  
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- Respect voor de natuur is eveneens nog niet echt doorgedrongen; toch nog redelijk wat 

zwerfvuil.   

- Er wordt behoorlijk veel gedronken overal, af en toe zie je dan ook mensen in een 

onwaarschijnlijke toestand ronddwalen. 

- Ontbijt wordt niet altijd vroeg geserveerd, wie vroeg op de baan wil kan altijd een 

ontbijtpakket meekrijgen door het hotel. 

- Zorg zeker voor cash geld in afgelegen plaatsen.    

- Openbare toiletten zijn doorgaans smerig.  

 

II. PLAATSBESCHRIJVINGEN  
                     

2.1 Tblisi.*** 
 

Tblisi is met zijn 1.5 miljoen inwoners duidelijk het kloppend hart van Georgië.  

De stad is vrij uitgestrekt, maar voor de bezoeker is het historisch centrum nog vrij compact. 

Tijdens de zomermaanden kan de temperatuur vrij hoog oplopen, idealiter bezoek je de stad in 

de herfst of de lente. Al valt er het meeste neerslag in de lente. 

Tblisi is een aangename stad en herbergt een mooi historisch centrum. Architectuur is een mix 

van middeleeuws, Art Nouveau, Stalinistisch en ultra moderne gebouwen. Voorzie zeker een 

volledige dag om de hoofdstad te ontdekken. Terrasjes en kleine bars vind je overal om even 

te verpozen. 

Toeristische informatie vind je volop in de infokiosk op het Pushkin plein, in het centrum van 

de stad. 

Tblisi heeft een metro, maar in het centrum zelf is deze van beperkt nut. Een ritje met de 

Metro kost 0.50 GEL, maar je dient vooraf een Metromoneykaart van 2 GEL aan te schaffen 

en dan op te laden met een bedrag naar keuze. Dit kan je vragen aan één van de loketten. De 

Metromoneykaart kan ook gebruikt worden voor de kabelbaan naar het Narikala fort (hier 2.5 

GEL per enkele richting). 

De metro is vrij gemakkelijk in gebruik en efficiënt.  

De kaart kan ook gebruikt worden voor de nieuwe gele marshrutkas (minibusjes), al is dit 

transport niet evident omwille van de Georgische opschriften. De metro kan wel gebruikt 

worden om voor een deeltraject naar de luchthaven te gaan, net voor het metrostation 

Aragveli kan je gemakkelijk de bus 37 naar de luchthaven nemen. Op die manier vermijd je 

het tergend traag verkeer van de binnenstad. 

Taxi’s vind je nagenoeg overal, maar let wel dat geen enkele een meter gebruikt. Prijs vooraf 

afspreken en het afgesproken bedrag terstond betalen is het veiligst ! Gemiddelde prijs is zo’n 

15 GEL. Er bestaan ook Uber-varianten; genaamd Yandex en Maxim. Ik heb er geen 

ervaringen mee. 

De prijzen voor accommodatie zijn in Tblisi wat hoger dan in de rest van het land, maar echt 

duur kan je het zeker niet noemen. 

Voor wie een auto huurt: een aantal autoverhuurmaatschappijen uit Tblisi leveren doorgaans 

gratis hun huurwagens eender waar af in Tblisi. Zelf rijden in Tblisi centrum is geen aanrader. 

Rustaveli Avenue is echt wel het kloppend hart van de stad; het is een brede en zeer drukke 

boulevard die dwars door het centrum snijdt en uitmondt op het Freedom square. 

Rustaveli Ave kan je als voetganger niet oversteken, er zijn op geregelde plaatsen 

ondergrondse doorgangen om veilig aan de overkant geraken.  Rustaveli is ook de chique 

boulevard; hier de betere winkels en tophotels. De voetpaden lopen vol met flanerende 

mensen. Vreemd genoeg dien je maar een zijstraat of 2 te nemen en je komt in een totaal 

andere wereld terecht; rustige groene straatjes met oude gebouwen en kleine buurtwinkels.  



GEO10 – Ivan Verschoote 18/25 
© Copyright bij de auteur. Dit reisverslag wordt u aangeboden door Wegwijzer Reisinfo vzw. 

De prijzen van overnachting dalen snel als je van Rustaveli afwijkt. Rustaveli zelf vond ik 

minder indrukwekkend als reiziger; gewoon te druk en te duur. Ook te weinig 

bezienswaardigheden. 

In het oude deel met Kote Afkhazi street als rode draad is er meer te beleven, vooral rondom 

de rivier Mtkvari zijn er enkele fraaie gebouwen en constructies te zien (oa de glazen 

Vredesbrug). Een niet te missen panorama heb je vanaf het Narikala fort. Dit kan je 

gemakkelijk bereiken met de kabelbaan en daarna te voet afdalen tot in de oude stad (vrij 

steil). De aanpalende glazen brug is uiteraard een oversteek waard.   

 

 
Zicht op Tblisi centrum vanaf het Narikala fort 

 

OVERNACHTEN: 

HOTEL  
NAAM: Ilja’s Hotel in Tblisi 

ADRES: 16 Dimitri Bakradze Street Entrance from Alex Machavariani Street, Tbilisi 0119 

Georgië 

TELEFOON: +995-595690022 

WEBSITE: https://www.iljashotel.com/ 

e-mail: info@iljashotel.com  

LIGGING: Centrale ligging op een 8-tal minuten wandelen van Rustaveli metro en een paar 

honderd meter van de boulevard zelf. Alle voorzieningen in de omgeving (buurtwinkels, 

restaurants), parkeren is wel een probleem. Geen last van lawaai omwille van de rustige 

ligging. Er zijn een aantal eetgelegenheden vlakbij.  

Het hotel voorziet ook in taxi’s vanaf de luchthaven. De rit naar de luchthaven duurt 30 

minuten en kost 40 GEL bij reservatie vooraf.  

PRIJS: single kamer 43 Euro (inclusief ontbijt en tax) via Booking.com. Dubbele kamer 53 à 

58 euro. Men aanvaardt betaalkaarten. 

BEOORDELING: Ilja’s hotel is eerder een Bed and Breakfast dan een echt hotel.  

De inrichting en de omkadering zijn heel knus en huiselijk, het personeel enorm gastvrij. 

Alle kamers bevinden zich op de 1e verdieping, er is geen lift.  

De kraaknette kamers zijn ruim en comfortabel ingericht en hebben een vintage look (heel 

hoge muren). Ook de badkamer is redelijk ruim en voorzien van een douche, lavabo en toilet. 

https://www.iljashotel.com/
mailto:info@iljashotel.com
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Vrij comfortabele bedden en geen last van enig lawaai. Er is een koelkast, LCD TV met 

geïnstalleerde Apple TV, de WiFi is snel en stabiel en ook de Airco werkt naar behoren.  

Voldoende stekkers, maar de verlichting is wat schaars. Ontbijt is inbegrepen in de prijs en 

OK. Men voorziet op aanvraag in een lunchpakket bij vroeg vertrek. Het Engels sprekend 

personeel is heel attent en super vriendelijk en helpt je graag verder met allerhande informatie 

inzake bezichtigen en andere praktische zaken. Het hotel regelt ook betrouwbaar transport van 

en naar de luchthaven.      

De prijs/kwaliteitsverhouding is zeer goed. Ik verbleef hier bij aankomst en vertrek en zou 

hier zeker terug verblijven. Verwacht geen opzichtige luxe, maar een nette, rustige kamer in 

een goede wijk met een hartelijke ontvangst. 

 

INBEGREPEN:    

Ontbijt WC Douche Handdoek Airco TV/ Wifi Beoordeling 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja/Ja **** 

 

2.2. Signagi.*** 

 
Signagi ligt op zo’n 2 uur rijden ten Oosten van Tblisi (ongeveer 120 km) en is bereikbaar via 

de geasfalteerde, doch slecht onderhouden S5. De laatste 14 km slingert een secundair baantje 

(A40) zich rondom een heuvel; een betoverende de aanblik op het dorpje Signagi vanuit de 

hoogte dient zich na een 10-tal kilometer aan.  

Het stadje zelf telt amper 1500 inwoners, maar is een toeristische trekpleister omwille van zijn 

cultureel erfgoed midden in een bekende wijnstreek. Signagi ligt eveneens op een heuvel en 

biedt fantastische zichten op de gebergtes rondom, waaronder de Kaukasus. Op een hoogte 

van 800 meter voelen de nachten iets koeler aan. Signagi is knus en gezellig om in rond te 

wandelen: smalle, steile straatjes met kasseien en authentieke woningen maken het plaatje 

compleet. 

 
Eén van de vele charmant hoekjes van Signagi 
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Signagi lijkt toch wel uniek in Georgië. Veel huizen werden vanaf 2007 gerestaureerd door 

tussenkomst van de Wereldbank. Het is beslist een omweg en overnachting waard. Aan logies 

en restaurants overigens geen gebrek. 

De keerzijde is dat Signagi heel wat toeristen over de vloer krijgt, dat merk je aan het 

voortdurend aan- en afrijden van de vele tourbussen. Behoorlijk veel Chinezen en Japanners 

vinden hier blijkbaar de weg. 

Ik had een redelijk lekkere en goedkope maaltijd in het centraal gelegen Sarajishvili 3 

restaurant (aan het pleintje). De bediening was wat aan de lome kant. 

Vanuit Signagi kan je het natuurgebied Lagodechi bezoeken (50 km). 

 

OVERNACHTEN + ETEN en DRINKEN:  

De prijzen voor accommodatie in Signagi zijn laag, het comfort is doorgaans vrij goed. 

HOTEL  

NAAM: Boutique Hotel Bellevue 

ADRES: 23, Vakhtang Gorgasali Street, 4200 Signagi 

TELEFOON: +995-591-222585 

WEBSITE: geen website  

e-mail: niet bekend 

LIGGING: Iets ten noorden van het centrum van het plaatsje Signagi, maar met waanzinnig 

mooi uitzicht op de streek rondom. Alle voorzieningen op wandelafstand. Parkeren kan, maar 

vergt wat handigheid.  

PRIJS: 120 GEL (37 euro, taksen inclusief) voor een single kamer via Booking.com (prijs 

varieert: kamer met balkon of niet), ontbijt wordt NIET geserveerd. Men ontvangt enkel cash!  

BEOORDELING: Dit kleine 3-sterren hotel herbergt meer dan behoorlijke kamers met het 

nodige comfort. Het hotel ligt op wandelafstand van het centrum en heeft nauwelijks last van 

enig lawaai.  

De kamers zijn vrij nieuw, modern, eerder klein (14 m²), maar voldoen perfect. Er is TV, 

airco én verwarming, gratis goede WiFi, doch geen koelkast. De bedden zijn comfortabel. 

Alles wordt netjes onderhouden. De badkamer beschikt over een toilet, een lavabo en een 

regendouche. Ontbijt wordt niet geserveerd, vraag dit best na bij de eigenaar waar je terecht 

kan. 

Het uitzicht vanop de kamers met balkon is weergaloos, boek zeker een kamer met zicht.  

Voor lunch en avondmaal ben je aangewezen op de restaurants in het stadje, allemaal op 

wandelafstand.    

Nadeel is wel dat de eigenaar zelf maar weinig aanwezig is. Er hangt een camera in de 

inkomhal, indien je daar wat rondhangt zal de eigenaar merken dat hij snel moet opdagen. 

De uitbater is behulpzaam en spreekt een woordje Engels. Betaling gebeurt enkel cash, 

betaalkaarten worden niet aanvaard. 

Een heel goede prijs/kwaliteitsverhouding.   

INBEGREPEN:    

Ontbijt WC Douche Handdoek Airco TV/ WiFi Beoordeling 

Inbegrepen Ja Ja Ja Ja Ja /Ja  **** 

 

2.3. Kazbegi (Stepantsminda) en omgeving.****  
 

De rit van Signagi naar Kazbegi duurt zo’n 5 uur zonder stops (256 km). De laatste 125 km 

langsheen de zogenaamde Georgian Military Road (E117) zijn landschappelijk de 

indrukwekkendste. De goed geasfalteerde weg slingert zich omhoog naar de Russische grens 

en biedt prachtige panorama’s aan en enkele toeristische bezienswaardigheden. Na 30 km op 
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de E117 passeert men het mooie Zhinvali meer, enkele kilometers verderop komt men aan het 

prachtige Ananuri Fort. Een kort bezoek is hier van pas (je vindt er tevens drank-, 

eetgelegenheden en toiletten). Het fort biedt een fraaie aanblik op het aanpalende stuwmeer en 

trekt vooral veel bezoekers aan in de namiddag. Zo’n 40 km verderop (voorbij Manaseuri) 

kondigt zich stilaan het hooggebergte aan. Een serie haarspelbochten brengt de bestuurder 

abrupt de hoogte in. Het landschap wordt kaler, de bergen indrukwekkender. Men passeert er 

de skiplaats Guadauri, waar her en der volop gebouwd wordt. De lucht wordt ijler, de 

temperatuur een stuk koeler. Gudauri is met zijn 2200 meter het hoogste dorp langs deze weg. 

Iets voorbij Gudauri kom je aan het kleurrijke Russisch-Georgische Vriendschaps Monument 

(2300 meter). Hier indrukwekkende panorama’s. Er is mogelijkheid tot paragliding. Altijd 

veel bezoekers. Voorzie warme kledij, want er waait hier doorgaans een felle en ijzige wind.  

 

  
Vriendschapsmonument 

 

De E117 daalt dan terug tot je 30 km verder in Kazbegi aankomt. De aanblik van Kazbegi in 

de verte is best indrukwekkend. Hoge bergreuzen omzomen het bekende plaatsje. 

 

Het dorpje Kazbegi (nu genaamd Stepantsminda) telt ongeveer 2500 inwoners en ligt op zo’n 

1800 meter hoogte. Vlakbij ligt het iconische Tsminda Sameba kerkje, die zijn bekendheid 

dankt aan de idyllische ligging tegenover de besneeuwde top van Mount Kazbek (5047 m). 

Het kerkje is zichtbaar bij helder weer vanuit Kazbegi. Kazbegi vormt de ideale uitvalsbasis 

voor trekking en andere bergsporten. De Russische grens ligt op amper 15 km.  

Het voornoemde Tsminda Sameba kerkje ligt zo’n 6 km buiten Kazbehgi en is heden te 

bereiken via een nieuw aangelegde weg (asfalt) met talrijke haarspelbochten. Reken toch op 

een rit van minimum 15 minuten. Indien je het kerkje niet ziet vanuit het centrum is het 

zinloos om de rit aan te vatten, wacht beter tot er opklaringen zijn. ’s Morgens is er meeste 

kans op opklaringen, maar naar het kerkje zelf ga je best in de namiddag (dan zit de zon 

goed). Bezoek aan het kerkje is gratis, er is voldoende parkeergelegenheid.   

Het dorpje heeft 2 kleine supermarkten in het centrum, talrijke hotels en restaurants. 
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De goed geasfalteerde hoofdbaan kent veel vrachtvervoer van en naar de Russische grens, iets 

om rekening mee houden voor een rustige slaapgelegenheid. Veel van de zijstraatjes in het 

dorp zelf liggen er nogal slecht bij. 

Ik ben in 2 restaurants gaan eten: 

 In het restaurant Stancia (gelijknamig hotel). Redelijk chique restaurant, al vallen de 

prijzen toch nog mee. De gerechten zijn lekker en verzorgd, de porties eerder klein. De 

bediening is zeer goed. Het zicht op het Sameba kerkje is schitterend.  

 In het restaurant Cosy Corner net buiten het stadje. Het kader is gemoedelijk, mooie 

tuin. De maaltijden zijn verzorgd en lekker, de prijzen laag. De bediening is vlot en 

het is er aangenaam toeven.   

 

 
Mount Kazbeg met Tsminda Sameba kerkje op de voorgrond 

 

HOTEL  

NAAM: Sunshine Kazbegi 

ADRES: 29, Tabidze street 29, 4700 Kazbegi 

TELEFOON: +995-514-200400 

WEBSITE: geen website  

e-mail: niet bekend 

LIGGING: Ten Zuiden van het eigenlijke centrum van het plaatsje, een 10-tal minuten 

stappen. De straat van het hotel is in erbarmelijke staat. Erg rustig gelegen, al zijn de kamers 

wat gehorig. Waanzinnig mooi uitzicht. 

PRIJS: 116 GEL (36 euro, taksen inclusief) voor een single kamer via Booking.com (prijs 

varieert: kamer met balkon of niet), goed ontbijt inbegrepen. Verschillende kamers met 

andere tarieven. Enkel te betalen met cash.  

BEOORDELING: Dit kleine, vrij nieuw en moderne hotel met 2 verdiepingen herbergt meer 

dan behoorlijke kamers en goed comfort. Het benedenterras biedt een adembenemend uitzicht 

op de bergen rondom. Het uitzicht is zelfs beter dan beneden in het dorp ! 

De kamers bieden ofwel zicht op Mount Kazbeg (mijn favoriet) of Mount Shani.  
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De kamers zijn niet heel ruim, maar voldoen perfect. Er is verwarming (geen luxe in de 

bergen) en gratis, snelle WiFi. Er is GEEN TV op de kamer, wel in het eetzaaltje. Stekkers 

eerder beperkt. De bedden zijn middelmatig comfortabel. Alles wordt netjes onderhouden.  

De kleine badkamer beschikt over een goed toilet, een lavabo en douche. Ontbijt is goed en 

wordt geserveerd in de gezellige eetzaal of op het terras bij mooi weer van 6u30u tot 10u.  

De keuken beneden is vrijblijvend ter beschikking van de gasten. 

Nadeel zijn de trappen die je moet doen en het lawaai dat dit met zich meedraagt bij het 

arriveren van nieuwe gasten. 

Het uitzicht vanop de kamers met balkon is weergaloos.  

Voor lunch en avondmaal ben je aangewezen op de restaurants in het stadje, allemaal op 

wandelafstand. Beperkte selectie aan bier en frisdrank zijn te koop in het hotel aan 

schappelijke prijzen.   

Op aanvraag wordt ook kledij gewassen en zelfs tours geboekt. De uitbaters zijn heel 

vriendelijk en behulpzaam. 

Een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding.   

 

INBEGREPEN:    

Ontbijt WC Douche Handdoek Airco TV/ WiFi Beoordeling 

Inbegrepen Ja Ja Ja Ja Ja /Ja  ***(*) 

 

2.4 Vardzia.*** 
 

Ik nam een heel vroege start vanuit Kazbegi om de 360 km te overbruggen naar Vardzia. Na 

de eerste 125 km langsheen de Militairy Georgian Road kwam ik terecht op de enige 

autosnelweg die Georgië rijk is; de E60. Door die 100 km aan autosnelweg kon ik heel wat 

tijd winnen tot aan het plaatsje Khashuri. De weg splitst zich dan uit naar enerzijds Kutaisie 

en anderzijds Borjomi. Ik nam de laatste om Vardzia te bereiken. De slingerende weg naar en 

voorbij Borjomi is vrij rustig inzake verkeer en de landschappen zijn bovendien heel mooi.  

Het grottencomplex van Vardzia is daarna bereikbaar via het plaatsje Akhaltsike langsheen 

opnieuw een prachtige en dramatische weg (60 km) met canyons en valleien. Een echte 

aanrader.  

Het grottencomplex van Vardzia is beslist deze omweg waard. Het complex is te bezoeken op 

een paar uur met of zonder gids. Toegangsprijs 7 GEL. Ook audiogidsen zijn verkrijgbaar. 

Op de parking aan de toegangskiosk vind je een aantal goede restaurants en winkeltjes. Wie 

de steile helling naar de grotten liever niet te voet doet, kan een pendelbusje nemen (1 GEL). 

 

Zorg voor goed schoeisel, want een bezoek aan het complex omvat toch wat steile paadjes, 

smalle trappen en af en toe wat geklauter. Ook wat water meebrengen is geen luxe. 

De omgeving van Vardzia mag er ook best zijn, beetje eind van de wereld gevoel. De grenzen 

van Turkije en Armenië zijn overigens vlakbij. 

Op zo’n 15 km terug van Vardzia ligt het verlaten fort Khertvisi, meer een ruïne eigenlijk. 

Toegang 5 GEL, maar geen must. Het fort is mooier van buitenaf.  
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Grottencomplex Vardzia 

 

HOTEL  

NAAM: Vardzia Resort 

ADRES: Aspindza, 0500 Vardzia 

TELEFOON: +995-591-321515 

WEBSITE: https://vardziaresort.com/  

e-mail: info@vardziaresort.com  

LIGGING: Vlakbij het grottencomplex van Vardzia, langs de hoofdweg, eigenlijk in the 

middle of nowhere. Goed aangeduid. 

PRIJS: 250 GEL (77 euro, taksen inclusief) voor een single kamer via Booking.com (prijs 

varieert: kamer met balkon of niet), ontbijtbuffet inbegrepen. Verschillende kamers met 

andere tarieven. Betalen kan cash of met de kaart. 

BEOORDELING: Dit knappe, moderne luxehotel met verschillende eenheden (cottages, 

kamers, flats) is pure verwennerij. Niet goedkoop, maar zeer betaalbare luxe naar Europese 

normen.   

De kamers zijn zeer ruim en bieden alle comfort aan. Er is een aparte zitruimte met TV, 

koelkast en schrijftafel. Ook airco én verwarming. Er zijn voldoende stekkers en de gratis 

WiFi is zeer snel. De bedden in de slaapkamer liggen comfortabel. Alles wordt kraaknet 

onderhouden. De moderne badkamer beschikt over een goed toilet, een lavabo en douche.  

De kamers beschikken over zeer grote ramen met bijhorende groot terras. De omgeving is 

heel mooi. De kamers zijn goed geïsoleerd en absoluut lawaaivrij. Ontbijtbuffet is zeer 

uitgebreid en wordt geserveerd in de gezellige eetzaal of op het terras bij mooi weer van 

8u30u tot 11u.  

Het hotel beschikt over een lift. In de lobby is een gezellige zitruimte. 

De hoteltuin is prachtig onderhouden en biedt veel plaatsjes om uit te rusten. Er zijn 2 kleine 

zwembaden, er is een massageruimte en ook een paviljoen met snooker. Voldoende parking. 

Het geheel straalt klasse en rust uit. 

https://vardziaresort.com/
mailto:info@vardziaresort.com
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Voor lunch en avondmaal kan je terecht in hun mooi restaurant, de prijzen zijn nog best 

betaalbaar, de maaltijden lekker. De bediening helaas eerder wisselvallig.     

Op aanvraag wordt ook kledij gewassen en zelfs tours geboekt. Het personeel is correct. 

Een vrij goede prijs/kwaliteitsverhouding, gelet op de luxe en het comfort.   

 

INBEGREPEN:    

Ontbijt WC Douche Handdoek Airco TV/ WiFi Beoordeling 

Inbegrepen Ja Ja Ja Ja Ja /Ja  **** 

 

EINDNOOT: 

Deze reis vond plaats eind september/begin oktober; klimaatgewijs een goede periode.  De 

zomermaanden zijn normaal gezien de drukste perioden inzake toerisme, in september is er 

dan ook veel minder volk. Het toerisme heeft ietwat te lijden onder de boycot van de Russen, 

maar de Chinezen en Japanners vullen dit gemis goed in. Europeanen zie je dan ook veel 

minder (met uitzondering van Duitsers).  

 

Georgië is gemakkelijk op eigen houtje te bezoeken, je hoeft geen overgeorganiseerde trip te 

boeken waar je je vrijheid beknot en contacten met de lokale bevolking verliest. Inzake 

prijsniveau is Georgië zeer goedkoop, en ook een vlucht daarheen is al zo duur niet meer als 

voorheen. Het hangt er vooral van af hoe je reist.    

Economisch heeft Georgië het nog steeds niet gemakkelijk en dat merk je bijvoorbeeld snel 

aan de slecht onderhouden wegen. De werkloosheid blijft hoog en de inkomens laag. 

Georgië is een vrij veilig land (behoudens het verkeer) en heeft ondanks zijn geringe 

oppervlakte toch heel wat troeven achter de hand voor de bezoeker: de schitterende Kaukasus, 

maar ook de gevarieerde landschappen doorheen het land en een eeuwenoude cultuur met 

mooie monumenten. En dit alles op amper 5 uur vliegen. En van massatoerisme is momenteel 

gelukkig nog geen sprake.     

 

 
Tsminda Sameba kerkje nabij Kazbegi  


