Kaukasus
Experience
GeorgiË

Diep in de Grote Kaukasus ligt een mysterieus alpinemeer
‘Tobavarchkhili’. De naam betekent letterlijk ‘Zilvermeer’ en verwijst
naar de schoonheid van de bergachtige omgeving, die schitterend
gereflecteerd wordt in het meer. Door de afgelegen ligging is een
bezoek niet voor de doorsnee reiziger en zelfs onder de lokale
bevolking kennen de meesten de plek alleen van naam en reputatie.
Maar volgens de locals is dit de mooiste plek op aarde, iets waar je
eens in je leven geweest moet zijn. En dat vinden wij ook. Daarom
nemen we je mee op ontdekkingsreis de Kaukasus in. Wild, ongerept en
ongekend mooi!

Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 7 personen

Dag 1 Reisdag en accommoderen
Na aankomst op het vliegveld van Kutaisi reizen we per privébus naar ons
guesthouse voor de eerste nacht.
Dag 2 tot en met 7 Kampeertrektocht in de Grote Kaukasus

Onze Kaukasus experience begint volledig in stijl met een bezoek aan
families in een authentiek bergdorp. Op z’n Georgisch brengt de Kamaz
ons de bergen in waarna we de wildernis in duiken, vergezeld door herders
en paarden die onze slaapspullen, eten en tenten dragen. We gaan naar
de provincie Samegrelo en begeven ons door het berglandschap van het
zilvermeer, waar we de omgeving verkennen. Slapen doen we in tenten
en ons eten koken we buiten op het vuur. Na 6 dagen wilde natuur is het
tijd voor een typisch Georgisch afscheidsdiner.

Na het ontbijt vertrekken we naar het dorp Khaishi. Hier begint onze
tocht naar hoger gelegen gebied, waar de paarden en herders klaar staan
voor het grote avontuur. Dagelijks hiken we zo’n 10-15 km met de nodige
hoogtemeters en kamperen we in het wild. We bezoeken de mysterieuze
meren, lopen door wilde valleien, hiken naar toppen en genieten van
watervallen en ongerepte natuur. Na 6 dagen in de natuur te zijn geweest,
is het tijd voor een warme douche. We sluiten de trip af in Georgische stijl
met een traditioneel diner.
Dag 8 Reisdag
Terug naar Nederland. Of blijf je nog 5 dagen extra voor een culturele
hiketocht?

Optioneel:
Dag 9 tot en met 13 Hiketocht van guesthouse naar guesthouse
Bij voldoende animo (minimaal 4 personen) is er de mogelijkheid om de trip
na de wildkampeertocht te verlengen met een vijfdaagse hiketocht in de
bergachtige provincie Svaneti. We lopen van traditioneel guesthouse naar
guesthouse, slapen bij de Georgische families in de bergdorpen en proeven
van het leven als Kaukasusbewoner. Met lichte bepakking hiken we zo’n
8 tot 10 uur per dag langs gletsjers en indrukwekkende pieken met als
hoogtepunt een fantastische route over een bergkam.

Logistiek
We vliegen op eigen gelegenheid met de avondvlucht van Eindhoven naar
Kutaisi. Deze kosten vallen buiten de pakketprijs. Vanaf daar wordt het
vervoer binnen Georgië georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de
prijs.

Voeding en water
Doordat we de paarden met eten en kookgerei kunnen beladen, kunnen
we meer verse en onbewerkte ingrediënten en voeding meenemen.
Een onderdeel van deze reis is dat we de maaltijden bereiden als groep.
Daarnaast nemen we voldoende tussendoortjes mee die geen bereiding
nodig hebben. Schoon drinkwater is in het gebied rijkelijk aanwezig.

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Roots: een reis naar een plek waar natuur
en cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We willen je een pure
Georgische Kaukasus-ervaring geven en gaan daarom diep het gebied in.
Voor deze tocht is een goede basisconditie en ervaring met wandelen in
bergachtig terrein wenselijk. Ervaring met (wild)kamperen is een pré, maar
niet noodzakelijk.

Fysiek ●●●○○

Comfort ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Vaardigheden ●●●○○

Cultuur ●●●●●

Wildlife ●●○○○

Materiaal en uitrusting
Voor de trektocht in de bergen zijn de volgende items noodzakelijk:

• Rugtas van minimaal 45 liter
• Wandelschoenen bij voorkeur minimaal categorie A/B en waterdicht
• Wandelkleding en sokken (merinowol)
• Waterdichte jas en broek
• Buff / muts / pet
• Extra warme kleding (laagjes)
• Slaapzak geschikt voor koudere temperaturen en slaapmat
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Thermosfles / bidon / drinkzak / softflasks
• Kampeerbestek
• Kom, bord, beker / mok (dop thermosfles)
• Stokken
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak
• EHBO-set met een reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en zonnebrand
• Toiletspullen en microvezel handdoek
• Waterdichte zakken / vuilniszakken
• Toiletpapier / tissues
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas
TIP!

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke
tarieven. Vraag naar de mogelijkheden.
Verder kunnen persoonlijke en (extra droge) vrijetijdsspullen achtergelaten
worden tijdens de bergtrekking. Naar eigen voorkeur kan extra eten en drinken
meegenomen worden tijdens de tocht. Andere handige items die van pas
kunnen komen zijn reserveveters, ducttape, touw, een zakmes, oordoppen,
slippers of iets dergelijks, een telefoon, een powerbank, reservebatterijen,
navigatiemiddelen (GPS, topokaart, kompas) en eventueel een camera en boek.

Kosten

Reisgarantie en boeking

De kosten voor deze reis zijn €1095,- per persoon. Dit is inclusief:

Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 7 personen. Er kunnen
maximaal 10 personen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling.

•
•
•
•
•
•

7 overnachtingen in traditionele Georgische accommodatie of tent
ontbijt, lunch en avondmaaltijden
gebruik Rewild tenten
lokale gidsen, herders en paarden
Nederlandse wildernisgids
transport ter plaatse

Niet inbegrepen in deze prijs is je vlucht naar Kutaisi en uitgaven in
horecagelegenheden.
De kosten voor de optionele vijfdaagse verlenging van deze reis is €375,- per
persoon. Hier lees je meer over hieronder in het programma. Dit is inclusief:

• 4 x ontbijt, lunch en diner Georgische stijl
• 4 nachten accommodatie in een guesthouse
• transport en gids

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

