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Γεωργία 7  ημέρες  
Tbilisi – Mtskheta – Svetiskhoveli -Jvari-Vardzia  

Γεωργία – μια από τις ομορφότερες και πρωτότυπές χώρες του κόσμου  - βρίσκεται  στο Νότιο 

Καύκασο. Η έκταση της χώρας αποτελεί  69,7 χιλ. τ.μ.. Ο συνολικός πληθυσμός της ανέρχεται σε  

4,6 εκατομμύριους κατοίκους. 

Επίσημη γλώσσα του κράτους  - γεωργιανή. 

Πρωτεύουσα  – Τιφλίδα. 

Νόμισμα της Γεωργίας  – λάρι (₾) 

Γεωργία  - είναι  πολυεθνική χώρα. Συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού (περίπου  70%) - 

γεωργιανοί. 

Για τους πολίτες πολλών χωρών ισχύει καθεστώς ελεύθερης εισόδου χωρίς βίζα. 

 

 

 
Η Γεωργία είναι ένας υπέροχος κόσμος, λουσμένος από τον ήλιο. Οι παλιές εκκλησίες, οι πύργοι 

και τα κάστρα της χώρας διατηρούν με ευλάβεια την πλούσια ιστορία της. Η εκπληκτική θέα του 

Καυκάσου, οι γραφικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, η γοητεία των αλπικών χωριών, η υπέροχη 

γεωργιανή κουζίνα, τα εκλεκτά κρασιά, οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα καθώς και η φιλοξενία 

των κατοίκων αποτελούν πάντα μια έκπληξη για τους επισκέπτες και προσέλκυση να επισκεφτούν 

τη χώρα ξανά και ξανά.   

  

 
P.S. Το ξένο νόμισμα μπορεί να εισαχθεί και να εξαχθεί απεριόριστα, και η τελωνειακή  δήλωση είναι  προαιρετική, αλλά συγχρόνως  

και επιθυμητή. Τα προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα δεν υπόκεινται σε φόρο (είναι απαραίτητο όμως  να δηλωθούν τα  

κοσμήματα). Επίσης επιτρέπεται η  μεταφορά  έως 10 λίτρων  μπύρας, έως τριών  λίτρων  οίνου και 200 τσιγάρα. Απαγορεύεται  

εισαγωγή  ναρκωτικών, όπλων  και  πορνογραφίας  και την εξαγωγή των αντικειμένων πολιτιστικής  και ιστορικής αξίας. 
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Γεωργία ... Όμορφο ... Ενδιαφέρον...Μυστήριο ... 

-  

«Gergetis  Tsminda Sameba» - (Καθεδρικός Ναός Αγίας Τριάδος) . Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις των 

επιστημόνων, το κτίριο  αυτό κτίστηκε τον XIV αιώνα.  Αυτή η παλιά εκκλησία βρίσκεται σε υψόμετρο 

2170  μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και  περιβάλλεται μόνο από τις κορυφές των βουνών 

και από  το  πανύψηλο γίγαντα  Kazbek -   βουνό,  που κάποτε ήταν  ηφαίστειο. 

-Γεωργία – είναι μια χώρα των εκκλησιών. Ο αριθμός μόνο των Εκκλησιών  του Αγίου Γεωργίου  ανέρχεται 

σε  365.  Ο Νικηφόρος  είναι ένας από τους  πιο σεβαστούς αγίους. Για αυτό το λόγο σε όλες τις γλώσσες 

του κόσμου η  χώρα ονομάζεται Georgia – Γεωργία.  

-Η παραγωγή κρασιού στην επικράτεια της σημερινής Γεωργίας ξεκίνησε από την πέμπτη χιλιετία π.Χ., και 

σήμερα καλλιεργείται πάνω από πεντακόσιες  ποικιλίες αμπελιού και για αυτό το λόγο  οι ποικιλίες του 

κρασιού είναι πάρα πολλές: κόκκινα «Hvanchkara», «Kindzmarauli», «Saperavi», «Akhasheni» 

"Mukuzani", "Teliani" λευκά "Tsinandali", "Kakheti", "Tbilisuri". Την  Γεωργία συχνά αποκαλούν 

γενέτειρα του κρασιού: είναι γεγονός,  ότι  ακριβώς σε αυτή τη χώρα  βρέθηκαν τα πιο αρχαία θραύσματα 

από τα πιθάρια (πήλινα δοχεία για κρασιά) και τα ίχνη του αμπελιού.  

- Οι φίλοι των ανθρακούχων ποτών θα προτιμούσαν τα «νερά του Lagidze»  με βάση  εστραγκόν  και τους 

φυσικούς χυμούς φρούτων. Φυσικά, αξίζει να δοκιμάσετε της παγκόσμιας  φήμης μεταλλικό νερό 

«Borjomi», καθώς και «Nabeglavi»  και πολλά άλλα εμπορικά προϊόντα. 

- Η  Γεωργία (Κολχίδα)  ήταν η χώρα που  είχε υπό την κατοχή του το Χρυσόμαλλο Δέρας,  για το οποίο 

ξεκίνησαν το μυθικό ταξίδι τους ο Ιάσωνας και οι Αργοναύτες. 

- Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τη Γεωργία  Χώρα  Ανατέλλοντος Ήλιου. 

- Ο  βράχος στον οποίο ήταν αλυσοδεμένος ο άτυχος Προμηθέας, ο οποίος υπέφερε και τιμωρήθηκε για 

όλους εμάς,  βρίσκεται επίσης στη Γεωργία. Σήμερα, σε υψόμετρο 4000 μέτρων στην περιοχή των  όρων  

Kazbegi υπάρχει μια σπηλιά, η οποία λέγεται ότι ήταν φυλακή του Προμηθέα. 

-  Εδώ και 2600 χρόνια  στην Γεωργία ζουν οι Εβραίοι. Αυτή είναι μία από τις λίγες χώρες στον κόσμο 

όπου δεν υπήρξε ποτέ αντισημιτισμός. 

- Το 1976, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA έστειλε στο διάστημα ένα γεωργιανό τραγούδι 

"Chakrulo", ως παράδειγμα των μουσικών ικανοτήτων της ανθρωπότητας. Τα λαϊκά τραγούδια και χοροί 

της Γεωργίας προστατεύονται από την UNESCO. 
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ТБИЛИСИ 

 
Ημέρα Πρώτη : Άφιξη στη πρωτεύουσα της Γεωργίας,  Τιφλίδα .  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  
(Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας εξαρτάται από την ώρα άφιξης στην πόλη. Μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στην 

οδό Αρντέν  (Στοά Αγοράς Μαντισεβα / γεωργιανά  შარდენის ქუჩა) — πεζόδρομος στην παλιά πόλη Τιφλίδας / βόλτα 

στη νυχτερινή Τιφλίδα /π.χ.  οδός Marjanishvili ) 

Δέυτερη Ημέρα : πρωϊνό . Πρώτη μέρα των ξεναγήσεων στην πρωτεύουσα της Γεωργίας. 

Για να καταλάβουμε όλη τη γοητεία και την ψυχή της Τιφλίδας, αυτόν τον παράδεισο του 

Καυκάσου, όπως έγραφε  Aysedora Dunkan – το γύρο της πόλης πρέπει να κάνετε με τα πόδια. 

«Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν θα βρείτε τέτοια εθνοτική πολυμορφία,  όσο στην Τιφλίδα ... 

Αρμένιοι, Έλληνες, Εβραίοι, Πέρσες, Τούρκοι, Τάταροι, Μοσχοβίτες και οι Ευρωπαίοι ...» - Zhan 

Sharden, Γάλλος περιηγητής, XVII-XVIII αιώνας. 

Πρόγραμμα: Καθεδρικός Ναός Αγίας Τριάδος της Τιφλίδας (Tsminda Sameba), Metekhi,   Γέφυρα 

Ειρήνης, το πρόσφατα ανακαινισμένο Rice- Park,  Κάστρο Narikala  - πλατφόρμα με θέα, περιοχή 

των  Ιαματικών  λουτρών με  θείο  (Abanotubani): φαράγγι με συκιές  και καταρράκτη, Sioni,  οδός  

Leselidze,  Πλατεία Ελευθερίας,  Φρούριο τοίχος, Anchiskhati - εκκλησία της Γεννήσεως της 

Θεοτόκου, και πολλά άλλα. 
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Το 2008, η Τιφλίδα γιόρτασε την 1550-η επέτειό  ίδρυσης της. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία αυτής της 

εκπληκτικής πόλης ξεκινάει από  τα χρόνια  της «γκρίζας»  αρχαιότητας και συγκεκριμένα από  το πέμπτο  

αιώνα, όταν ο βασιλιάς της Γεωργίας  Βαχτάνγκ Γκοργκασάλι (Vakhtang Gorgasali)  διέταξε να χτιστεί 

πόλη στο κέντρο της εύφορης κοιλάδας, η οποία βρίσκεται  ανάμεσα σε δύο οροσειρές του Καυκάσου. 

Ονομασία της πόλης δεν δόθηκε τυχαία.  Προέρχεται από τη λέξη "tbili", που σημαίνει "ζεστό". Πράγματι, 

η πεδιάδα ανάμεσα στο βουνό Sololaki και το βράχο Metekhi, όπου βρίσκεται η πόλη, είναι πλούσια σε 

θερμές ιαματικές πηγές θείου.  Υπάρχει ένας πανέμορφος μύθος,  φτιαγμένος από τον κόσμο και συνδέεται 

με την ίδρυση της πόλης, που λέει,  ότι μια μέρα ο Βαχτάνγκ Γκοργκάσαλι με την συνοδεία του κυνηγούσε 

στα πυκνά δάση. Ξαφνικά ένας φασιανός πέταξε από τους θάμνους. Ο Βασιλιάς  πέταξε  το γεράκι του για 

να τον πιάσει,  αλλά και τα δύο πουλιά εξαφανίστηκαν. Μετά από πολύωρη αναζήτηση, τα πουλιά βρέθηκαν 

νεκρά και βρασμένα σε μια θερμή πηγή, που πήγαζε από τη γή.   Έκπληκτος ο βασιλιάς Βαχτάνγκ διέταξε 

να θεμελιωθεί η  πόλη  ακριβώς σε εκείνη τη τοποθεσία - στη δεξιά όχθη του ποταμού Κούρα (Mtkvari). 

Ήδη  κατά τον Μεσαίωνα, Τιφλίδα (τότε η πόλη ονομαζόταν Τιφλίς) ήταν γνωστή τόσο στην Ανατολή όσο 

και στη Δύση,  διότι  η Γεωργία είχε γίνει  εμπορικό κέντρο,  μέσω του οποίου διέρχονται οι δρόμοι  νότια, 

προς  τις αραβικές χώρες,  βόρεια προς τη Ρωσία, δυτικά προς το Βυζάντιο και ανατολικά προς την Ινδία. 

Ωστόσο, μια τέτοια πλεονεκτική θέση έγινε αιτία  των ατέλειωτων  πολέμων: δέκα φορές η Τιφλίδα κάηκε 

και καταστράφηκε, αλλά κάθε φορά αναγεννιόταν ξανά  από τις στάχτες. 

Η εμφάνιση της παλιάς Τιφλίδας δεν μοιάζει με καμία άλλη  πόλη του κόσμου. Ο συνδυασμός της 

πρωτότυπης αρχιτεκτονικής και φυσικής ομορφιάς του χαρίζει μια μοναδική γοητεία και χρώμα. Η Τιφλίδα 

απλώνεται με στενή λωρίδα κατά μήκος των δύο όχθων του ποταμού Κούρα. Τα στενά και γυριστά σοκάκια 

της σκαρφαλώνουν στις πλαγιές και χάνονται στους πρόποδες των βουνών.  Τα σπίτια,  χτισμένα στις 

πλαγιές του βουνού, ακολουθώντας το έδαφος διαμορφώνουν  βεράντες, το ένα πάνω στο άλλο, κολλημένα 

μεταξύ τους. Η πανοραμική  θέα της πόλης  από την κορυφή του βουνού Mtsatminda είναι πανέμορφη με 

τα σπίτια σαν κερκίδες να σκαρφαλώνουν στις πλαγιές από τις δύο πλευρές του ποταμού και στριμώχνονται 

σε βραχώδεις γκρεμούς. Η ψυχή της πραγματικής Τιφλίδας ζει στην Παλιά Πόλη. Η απερίγραπτη γοητεία 

των γυριστών, ηλιόλουστων σοκακιών της Τιφλίδας,  βεράντες των σπιτιών,  περιπλεγμένες με αμπέλια, 

παλιές εκκλησίες με κεραμικούς τρούλους, τα ερείπια των αρχαίων μοναστηριών, παραδοσιακές 

γεωργιανές αυλές με περίτεχνα σκαλιστά μπαλκόνια – είναι το τοπίο, εικόνες που  είναι αδύνατο να 

αντισταθείς. 

Και ένα κομμάτι της ψυχής σου παραμένει πάντα σε αυτή τη μαγευτική γωνιά,  όπως και κάθε επισκέπτης 

που παίρνει μαζί του ένα κομμάτι από την Τιφλίδα για πάντα στην καρδιά του ... 

 

 
Vajha Meshi / σκίτσο της παλιάς Τιφλίδας  
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Tsminda Sameba (სამება)/ Καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας 

 
Tsminda Sameba (სამება)/ Καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδας  στην  Τιφλίδα  – κύριος  

καθεδρικός  ναός  της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, χτισμένο στο λόφο του Προφήτη  Ηλία 

στην περιοχή  Avlabar, εντυπωσιάζει από μακριά.  Σήμερα θεωρείται ο μεγαλύτερος καθεδρικός 

ναός στη Γεωργία γενικά και ειδικότερα στην Τιφλίδα. Είναι ορατό  από οποιοδήποτε σημείο του  

κέντρου της πόλης. Καθιστά σύμβολο της σύγχρονης Γεωργίας, ενώ η ύπαρξή της δημιουργεί πολύ 

λιγότερη συζήτηση από ό, τι θα μπορούσε. Υπάρχουν επίσης αρνητικές και θετικές εκτιμήσεις. 

Θεωρείται σύμβολο της σύγχρονης Γεωργίας και  υψηλότερος  ναός της χώρας - 101 μέτρα, με  

συγκρότημα εκκλησιαστικών και διοικητικών κτιρίων,  το οποίο περιλαμβάνει  το Πατριαρχείο  

και αντρικό μοναστήρι, θεολογική σχολή και ακαδημία, ξενώνα,  και ένα συγκρότημα  από εννέα 

παρεκκλήσια, πέντε από τα οποία βρίσκονται στο υπόγειο χώρο του ναού.  Η συνολική έκταση 

του συγκροτήματος υπερβαίνει τα 5000 τ.μ. 

Ολοκληρωμένος το 2004, ο καθεδρικός ναός χτίστηκε σύμφωνα με το έργο του Archil 

Mindiashvili στο λόφο του Προφήτη Ηλία, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού  Kura. 

Το ύψος του άνω  καθεδρικού ναού είναι 68 μ. (συν σταυρός  πάνω στο τρούλο  ύψους 7,5 μ.). Το 

μήκος της κατασκευής από τα ανατολικά προς τα δυτικά είναι 77 μ.,  από βορρά προς νότο - 65 μ. 

Η συνολική έκταση είναι πάνω από 5 000 τ.μ., και χωρητικότητα  έως και 15 χιλιάδες ενορίτες. Οι 

καμπάνες για το ναό χύθηκαν στη Γερμανία. Η μεγαλύτερη καμπάνα ζυγίζει 8,2 τόνους. 

Ο κύριος καθεδρικός ναός της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας χτίστηκε για την 2000η επέτειο 

από τη γέννηση του Χριστού, την 1500η επέτειο της ανεξαρτησίας της Γεωργιανής εκκλησίας και 

είναι  τρίτος υψηλότερος  Ορθόδοξος Ναός στον κόσμο. 
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Metekhi… Πανέμορφη θέα στην παλιά πόλη και φρούριο Narikala  

 
Metekhi είναι μια ιστορική συνοικία της Τιφλίδας στον υψηλό βράχο Metekhi, που δεσπόζει στις 

όχθες του ποταμού Kura και εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην αριστερή όχθη του Mtkvari 

(Kura).  Στην πέτρινη όχθη του ποταμού Kura, σε ένα μικρό λόφο, στέκεται ο μάρτυρας της 

ιστορίας πολλών αιώνων της Τιφλίδας -  ο ναός  Metekhi. Όπως και άλλες  πολλές χριστιανικές 

εκκλησίες, αυτός ο ναός κυριολεκτικά "είχε εξαφανιστεί από προσώπου Γης»  πολλές φορές, αλλά 

κάθε φορά  αναγεννιόταν και πάλι. Ο ναός χτίστηκε τον 12ο αιώνα. Κατά τον  XVI και XVII  

αιώνες  ο ναός Metekhi ανοικοδομήθηκε  σχεδόν από την αρχή. Από τότε δεν επετράπη σε κανέναν 

να το ξανακαταστρέψει και  έφτασε  σε μας ακριβώς με αυτή τη μορφή. Στο χώρο της εκκλησίας   

Metekhi  βρίσκεται ο τάφος  της  μάρτυρα,  χριστιανή Shushanik, η  οποία έχε  δολοφονηθεί βίαια 

από τον σύζυγό της  – πυρολάτρη  τον 5ο αιώνα.  Μπροστά στο ναό  τοποθετείται  χάλκινο  άγαλμα  

του ιδρυτή της πόλης Vakhtang Gorgasali  πάνω στο άλογο,  έργο του γλύπτη Ε. Αmahsukeli.  
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Σύγχρονη  Τιφλίδα  

 
Η Γέφυρα της Ειρήνης (Peace Bridge), το πολιτιστικό κέντρο, το Ricke Park, το προεδρικό 

μέγαρο (η κατοικία του προέδρου της Γεωργίας). Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή.  Το 

παρελθόν και το μέλλον της χώρας.   Η πόλη είναι ζωντανή, εκσυγχρονίζεται, αλλά είναι 

σημαντικό να μην χαθεί το θεμέλιο, να παραμείνει αυθεντική και να μην χάσει την ταυτότητα. 

Το σημαντικότερο  πλεονέκτημα - η υψηλότερη απόδοση της χρήσης του χώρου, χρησιμοποιήθηκε 

κάθε τετραγωνικό μέτρο. 

Το Ricke Park θεωρείται το νεότερο και ένα από τα πιο όμορφα πάρκα της Τιφλίδας. Βρίσκεται 

στην αριστερή όχθη του ποταμού Kura και είναι ένα αγαπημένο μέρος όσο για τους ντόπιους τόσο  

και τους επισκέπτες της πρωτεύουσας. Το Ricke Park ξεκινάει αμέσως μετα τον περίφημο 

πεζόδρομο «Γέφυρα της Ειρήνης». Στο πάρκο μπορείτε να βρείτε πολλές ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες: μουσικά σιντριβάνια, πίστα αναρρίχησης, παιδικό λαβύρινθο  ακόμη και ένα 

γιγάντιο σκάκι. Υπάρχουν  επίσης χώροι για ήσυχους περιπάτους, για ψυχαγωγία, καθώς και μπαρ, 

καφετέριες και εστιατόρια. 

Κυριολεκτικά από το χώρο του πάρκου, το τελεφερίκ θα σας μεταφέρει στο διάσημο φρούριο 

Narikala. 

 
 

Narikala  
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Narikala  - η ψυχή της Τιφλίδας,  μαγεύει  με τους ψηλούς τοίχους της, την απροσπέλαστο των 

πύργων. Τα τείχη του φρουρίου μπορούν να "διηγηθούν" την ιστορία της χώρας από τον 4ο αιώνα. 

Επιπλέον, το φρούριο  Narikala είναι της ίδιας ηλικίας με την πόλη, και ίσως να την υπερβαίνει σε  

ηλικία. Αρχικά το κάστρο ονομαζόταν Shuris-Tsiche, που σημαίνει  «Αξιοζήλευτο Φρούριο», 

αλλά κατά τη περίοδο της εισβολής των Μογγόλων του δόθηκε νέο όνομα - Narin Kala, που 

μεταφράζεται από  Μογγολική γλώσσα  ως «Μικρό Φρούριο». Γραφική θέα ολόκληρης της πόλης, 

μοναδικά κτίρια στα βράχια, καθαρός αέρας του βουνού ψηλά, πάνω από την ματαιοδοξία της 

πόλης – αξέχαστη εμπειρία! 

  
Στο φρούριο Narikala  μπορούμε να ανεβούμε με τελεφερίκ,  από εκεί ανοίγει μια φανταστική 

πανοραμική θέα σε ολόκληρη την παλιά πόλη (το φρούριο μπορούμε και μάλλον πρέπει να 

επισκεφτούμε  δύο φορές: μια φορά την ημέρα, και τη δεύτερη φορά το βράδυ.) Η δεύτερη 

ανάβαση μπορεί να γίνει τη δεύτερη μέρα της παραμονής  στην Τιφλίδα 
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Θειούχα λουτρά  

 

Η περιοχή των Θειούχων Λουτρών  (Abanotubani), το λίκνο της πόλης, από όπου, σύμφωνα με 

το θρύλο, ξεκίνησε η Τιφλίδα. 

Το Abanotubani είναι μια μοναδική περιοχή λουτρών θείου στο κέντρο της Τιφλίδας, όπου 

μπορούμε να δούμε  περίτεχνους τρούλους σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους,  και  το πιο 

σημαντικό, να δοκιμάσουμε τις θεραπευτικές επιδράσεις των φυσικών πηγών θείου επάνω μας. Τα 

πρώτα λουτρά εμφανίστηκαν εδώ τον 16ο αιώνα, ωστόσο, σύμφωνα με το μύθο, η ίδια η πόλη 

οφείλει την προέλευσή της σε αυτές τις  πηγές ("tbili" στα γεωργιανά  σημαίνει «ζεστό», όπως και  

οι πηγές). 

Τα λουτρά  έχουν τις παλιές ονομασίες που προέρχονται από  τα ονόματα των προηγούμενων 

ιδιοκτητών: Bebutovskaya, Kazennaya και Sumbatovskaya, Zubalovskaya και το πιο όμορφο - 

Orbelianovskaya (Γαλάζια), με μιναρέδες σε κάθε πλευρά και διακοσμημένο με  μπλε πλακάκια 

πρόσοψη. Όλα τα λουτρά είναι χτισμένα στο ανατολίτικο στυλ - χαμηλά, κατακόρυφα κτίρια, 

καλυμμένα με ημικυκλικούς τρούλους με μεγάλα γυάλινα παράθυρα στο κέντρο, τα οποία 

χρησίμευαν ως παράθυρα που φώτιζαν τους εσωτερικούς χώρους, καθώς τα ίδια τα λουτρά 

βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του εδάφους. 

Κάποτε τα λουτρά χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για μπάνιο και θεραπεία,  αλλά ήταν και χώροι 

ψυχαγωγίας – εδώ έδιναν επίσημα δείπνα, έκλιναν συμφωνίες, και οι προξενήτρες της πόλης 

οργάνωναν ειδικές μέρες για προξενιό. 

Περπατώντας στα παλιά σοκάκια φτάνεις στην κεντρική πλατεία της Παλιάς πόλης εν’ονόματι  

Vakhtang Gorgasali, η οποία εδώ φημίζεται πιο πολύ ως "Meidani".   Εδώ η ζωή «έβραζε»,  

εμπορική και βιομηχανική περιοχή, ολόκληροι δρόμοι εργαστηρίων, χώροι που σταματούσαν τα  

καραβάνια για μακρινούς προορισμούς, αυλές ξενοδοχείων και περίφημοι dukhan. 
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Καθεδρικός Ναός «Sioni»   

 
Σε πολλές χριστιανικές χώρες υπάρχουν μέρη που επαναλαμβάνουν τις ονομασίες των ιερών 

τόπων της Παλαιστίνης. Η Γεωργία δεν αποτελεί εξαίρεση. Ακριβώς εδώ, στην όχθη του ποταμού 

Kura, στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας,  βρίσκεται ο Καθεδρικός Ναός Sioni, ο 

οποίος πήρε το όνομά του από ομώνυμο  Παλαιστινιακό Όρος. Ο Ναός είναι  αφιερωμένος στη   

Κοίμηση της Θεοτόκου. Στη Γεωργία απλά ονομάζεται Sioni. Τώρα το ενδιαφέρον προς το Ναό 

δεν είναι  μόνο ως αρχιτεκτονική δομή, αλλά και ως χώρος διατήρησης  πολλών κειμηλίων - για 

παράδειγμα, εδώ μπορείτε να δείτε τον σταυρό της  Αγίας  Νίνας. Μαζί με το σταυρό της Αγίας  

Νίνας στο Sioni  διατηρείται με ευλάβεια  η κεφαλή του Αγίου Θωμά, ενός από τους μαθητές του 

Ιησού Χριστού, η οποία μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης μεταφέρθηκε στη Γεωργία στον 

Καθεδρικό Ναό Sioni, και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Sioni . 
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Οδός  Λεσελιτζε   

 
είναι η κύρια αρτηρία της παλιάς πόλης, το πρώην αρμενικό παζάρι,  που διατήρησε εν μέρει το 

πνεύμα και το χρώμα της. 

Η οδός Leselidze βρίσκεται στην Παλιά Πόλη της Τιφλίδας. Συνδέει την πλατεία Ελευθερίας 

(ploshad Svobodi) με την πλατεία Vakhtang Gorgasala. Στα μέσα του αιώνα ο δρόμος ονομαζόταν 

Shuabazari ή "Κεντρικό Παζάρι"(Tsentralniy bazar). Παρόλο που δεν υπήρχε ποτέ πραγματικό 

παζάρι εδώ, υπήρχαν πολλά εμπορικά καταστήματα  – εδώ  πωλούσαν κρασιά, φρούτα και τυριά, 

έκοβαν νομίσματα, πετάλωναν  άλογα,  πωλούσαν μετάξι και περσικά χαλιά. 

 
Το δέκατο ένατο αιώνα το Κεντρικό Παζάρι (Tsentralniy Bazar) έγινε Αρμενικό Παζάρι 

(Armianskiy Bazar). Και μετά τον πόλεμο ο δρόμος πήρε το όνομα  του Κoνσταντίν Λεσελίτζε  

(Konstantin Leselidze)- γενικού συνταγματάρχη και Ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Στα τέλη του 

εικοστού αιώνα, ο δρόμος ανακατασκευάστηκε, τα πεζοδρόμια επεκτάθηκαν σημαντικά και η 

κυκλοφορία κατά μήκος του δρόμου έγινε μονόπλευρη. 

Σήμερα, η οδό Leselidze μοιάζει κάπως με το Arbat της Μόσχας. Εδώ οι τουρίστες κάνουν βόλτες 

στην Παλιά Πόλη, στο δρόμο ανοίγουν οι πόρτες πολλών καφέ, εστιατορίων, καταστημάτων με 

σουβενίρ. Από τα αξιοθέατα που βρίσκονται στην οδό Leselidze, μπορούμε να σημειώσουμε το 

μνημείο του Konstantin Leselidze, αρμενική εκκλησία Norashen  και το κτίριο της Συναγωγής 

στην Τιφλίδα. 
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Μπορείτε να δείτε περισσότερα .... 

• Το τείχος του φρουρίου – στις μέρες  έχουν φτάσει μόνο λίγα απομεινάρια, αλλά πόσα πολλά  

μπορούν να μας πουν ... 

 
 Anchiskhati είναι η εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, η παλαιότερη από αυτές που 

διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα εκκλησία στην Τιφλίδα. (VI αιώνας). Το όνομά του 

Anchiskhati  πήρε  τον XVII αιώνα χάρη σε εικόνες από την πόλη Anchi (Τουρκία),  οι 

οποίες κάποτε ανήκαν στους Γεωργιανούς βασιλιάδες. Η ονομασία της εκκλησίας 

μεταφράζεται ως  "μια εικόνα από Anchi". Στον ναό  Anchiskhati μπορείτε να δείτε τις 

εικόνες του XIX αιώνα και το altarpiece (εικόνα του βωμού)  που δημιουργήθηκε το 1683. 

Και η εικόνα,  από την οποία πήρε το όνομα αυτή η εκκλησία διατηρείται για περισσότερο 

από εκατό χρόνια στο Μουσείο Τέχνης της Τιφλίδας. 
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Ημερα Τρίτη: πρωϊνό. Δεύτερη μέρα στην Τιφλίδα. 

Mtatsminda «Άγιο Όρος», Πάνθεον, Λεωφόρος  Ρουσαβέλι, ελεύθερος χρόνος 

 
Όρος Mtatsminda , Τελεφερίκ, Πάνθεον 

Το Mtatsminda (მთაწმინდა) είναι ένας από τους πολλούς λόφους γύρω από την Τιφλίδα, που 

ονομάζεται «Άγιο Όρος», κατ 'αναλογία με το Άθως.  Προκαλεί ενδιαφέρον τόσο ως φυσικό 

φαινόμενο,  όσο και ως χώρος ψυχαγωγίας   και ως άγιος τόπος - λόγω του Ναού του Πάτερ  Δαβίδ. 

Από την άποψη της ιστορίας και του πολιτισμού,  έχει  ενδιαφέρον το Πάνθεον κοντά στο Ναό, 

και από την άποψη του καλού φαγητού  - το τοπικό εστιατόριο. Το ύψος του λόφου είναι  περίπου 

740 μέτρα, εδώ είναι η καλύτερη πανόραμα της πόλης.  Πάνθεον (პანთეონი). 

 
Ένα από τα πιο διάσημα μέρη στην Τιφλίδα - τόσο θρησκευτικά όσο και πολιτιστικά, ο τόπος 

ταφής Γεωργιανών συγγραφέων, ποιητών και θεατρικών συγγραφέων γύρω από την εκκλησία του 

Αγίου David  Garedjiyskiy στο όρος Mtatsminda (Chapel of Saint David). Τον 5ο αιώνα εδώ 

υπήρχε σπήλαιο,  στο οποίο εγκαταστάθηκε ο David Garedjiyskiy - ένας από τους πατριάρχες των 

Ασσυρίων.  Στην ουσία ζούσε  σ 'αυτό το σπήλαιο  σχεδόν όλη την ώρα και κατέβαινε στην πόλη 

μόνο τις Πέμπτες. Σήμερα στο  χώρο  του Πάνθεον μπορούμε να δούμε το ίδιο το σπήλαιο του 

Πάτερ David   και την εκκλησία της Ιβηρικής Εικόνας της Παναγιάς Θεοτόκου που χτίστηκε πάνω 

από αυτό. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο ναός του Αγίου  Δαυίδ (Chapel of Saint David) - ο 
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μεγαλύτερος ναός με αψίδα προς την πόλη. Λίγο προς τα νότια βρίσκεται  η εκκλησία 

Μεταμόρφωσης, που θυμίζει καμπαναριό. Όλα τα κτίρια είναι  κτισμένα από τούβλο. Γύρω από 

το ναό υπάρχουν τρεις ιερές πηγές. Το 1829, κοντά στο ναό θάφτηκε Aleksandra Griboyedova και 

όπως ο  Raphael  στην εποχή του είχε δημιουργήσει μόδα για ταφή στο ρωμαϊκό Πάνθεον,  έτσι 

και μετά  τη ταφή της  Griboyedova  έγινε παράδοση να ταφούν οι διάσημοι  στο Ναό του David. 

Το 1929, ο τόπος αυτός ανακηρύχθηκε επισήμως ως Πάνθεον. Στο χώρο του Πάνθεον υπάρχουν 

48 τάφοι. Από το λόφο μπορούμε  να κατεβούμε  στην πόλη προς τη λεωφόρο Rustaveli με τα 

πόδια ή με το τελεφερίκ.  Περπατώντας στην Πλατεία Ελευθερίας (ploshad Svobodi)  -  που είναι 

και Erevanskaya,  είναι και Caravan Saray, είναι και Teatralnaya,  είναι και Konfenteratsii, είναι 

και  imeni Lenina  ….... Αυτή η πόλη έχει βιώσει τα πάντα, αυτή η πλατεία είναι τόσο παλιά όσο 

ο κόσμος!  μέχρι το σταθμό μετρό "Rustaveli" ή αντίστροφα. 

Η Τιφλίδα είναι γεμάτη με παραδοσιακά  γεωργιανά χρώματα. Και για να το καταλάβει  και να το 

αισθανθεί κανείς, πρέπει να περπατήσει στη λεωφόρο  Shota Rustaveli. 

 
Πρέπει να το κάνει αργά, χωρίς βιασύνη, απολαμβάνοντας αυτά που είδε. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης 

ονομάζεται προς τιμήν του διάσημου ποιητή της Γεωργίας. Rustaveli - η κύρια αρτηρία της πόλης, μέσω 

του οποίου ρέει η ζωή της. Εδώ μπορούμε να δούμε τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία που κοσμούσαν 

τη Τιφλίδα κατά την περίοδο από το 1801 έως σήμερα. Η κατασκευή  της λεωφόρου ξεκίνησε το ΧΙΧ 

αιώνα,  κατά την βασιλεία του πρίγκιπα Vorontsov. Το μήκος της λεωφόρου είναι περίπου ενάμιση 

χιλιόμετρα. Τα τελευταία του σημεία είναι η πλατεία Ελευθερίας (ploshad Svobodi) και η πλατεία 

Ρουσταβέλι (ploshad Rustaveli)  με το  μνημείο του ποιητή. Ο κεντρικός δρόμος της πόλης είναι απλά 

θαμμένος στο πράσινο. Είναι δύσκολο να αναφέρουμε ένα άλλο τέτοιο σημείο στην πόλη,  όπου οι κάτοικοί 

θα προτιμούσαν να συγκεντρωθούν για ατέλειωτες συζητήσεις.  Λεωφόρος Shota Rustaveli - είναι τα 

θέατρα και τα μουσεία, αρχαίος ναός και τα μνημεία, μεγάλος αριθμός των καταστημάτων, και όλα αυτά 

χωρίς λάμψη και αίγλη.  Απλά  και φιλικά:  το παλιό κτίριο του Δημαρχείο της Τιφλίδας και το Στρατηγείο 

του Καυκάσου Μετώπου, το παλάτι του βασιλιά του Καυκάσου Κόμη  Vorontsov, το πρώτο σχολείο - το 

πρώην πρώτο κλασικό γυμνάσιο στην Τιφλίδα, το Μπλε gallery (αν και τώρα είναι γκρι) -  πρώην Πολεμικό 

Μουσείο Καυκάσου, Εκκλησία Κβασβέτι (Kvashveti) - αντίγραφο του ναού  Samtavisi, Θέατρο Όπερας 

και Μπαλέτου -  πρώην Εθνικό Θέατρο και πολλά άλλα. 
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Τέταρτη ημέρα : Πρωϊνό. Αναχώρηση στη πόλη Mtskheta  

Περίπατος στην πόλη, επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό Svetitskhoveli,  Μονή Samtvaro,  Jvari. 

Μπορούμε να επισκεφτούμε και συγκρότημα σπηλαίων Uplistsikhe (γεωργ. უფლისციხე — 

κυριολεκτική μετάφραση   «Το Φρούριο του Θεού») 

 

MTSKHETA  

 

 
Η ουσία της Γεωργίας είναι ο χριστιανισμός, ο βωμός του οποίου βρίσκεται στο Mtskheta, το κύριο 

ιερό των Ανατολικών χριστιανών, το οποίο συχνά συγκρίνεται με την Ιερουσαλήμ.  Mtskheta είναι 

μια πολύ αρχαία πόλη, η πρώτη πρωτεύουσα της Γεωργίας, στην πραγματικότητα η καρδιά του 

γεωργιανού πολιτισμού, αν και από το παρελθόν του διατηρήθηκαν μόνο λίγες εκκλησίες, εκ των 

οποίων μόνο δύο είναι μεγάλες. Τα τρία κύρια αξιοθέατα στο Mtskheta είναι: ο καθεδρικός ναός 

Svetitskhoveli, ο ναός Samtavro και το φρούριο Bebristsikhe. 

Το Svetitskhoveli (სვეტიცხოვლი) είναι ο πρώτος και κύριος ναός στη Γεωργία, το όνομα του 

οποίου παραδοσιακά μεταφράζεται ως θαυματουργός  «Ζωοδόχος Στύλος». Το Sveti (სვეტი) 

είναι στύλος, και ο Tskhoveli (ცხოველი) είναι ζωντανός ή θαυματουργός. Παρόμοιο στο νόημα 

ρήμα «tskhovleba» σημαίνει  «αναβιώνει» ή «δίνει  ζωή». Ο ναός στην σημερινή μορφή του 

υπάρχει από το 1010. 
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Σύμφωνα με την παράδοση, ακριβώς εδώ βαπτίστηκε  ο πρώτος χριστιανικός βασιλιάς της Γεωργίας, 

ο Mirian. Στη κολυμπήθρα, που διατηρείται μέχρι σήμερα στον καθεδρικό ναό, βαφτίζουν  ακόμα.  

Ο τόπος για το βάπτισμα του βασιλιά δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η παράδοση της Γεωργιανής Εκκλησίας 

έχει διατηρήσει τη μνήμη της παρουσίας εδώ του μεγαλύτερου ιερού του χριστιανικού κόσμου - του 

Άρραφου Χιτώνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η παράδοση λέει ότι το Άρραφο Χιτώνα  έφεραν 

στη Γεωργία  εβραίοι από τη Mtskheta -  ραβίνος  Ελιόζ (Elioz) και ο αδελφός  του Λογγλινοζ 

(Longinoz),  οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τη σταύρωση του Κυρίου, και διαμαρτυρήθηκαν ενάντια 

στην άδικη δίκη του Σανχεντρίν  (Συνέδριον). Στο γυρισμό ο Ελιόζ έδωσε το ιμάτιο στην ευσεβή 

αδελφή του, τη δεσποινίδα Σιδωνία, η οποία είχε ακούσει για το κήρυγμα του Χριστού και είχε 

πιστέψει σε αυτόν ως τον υποσχεμένο Μεσσία. Η Σιδωνία, αφού έλαβε το ιερό στα χέρια της, 

συγκλονισμένη από τη δολοφονία του Ενάρετου, λέγοντας  την  προφητεία για το τέλος του βασιλείου 

του Ισραήλ έπεσε και πέθανε ακαριαία. Καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπόρεσε να πάρει  από τα 

χέρια της  αποθανόντος το ιερό Χιτώνα του Σωτήρα  - έτσι, με τον ιερό στην αγκαλιά της,   την 

έθαψαν  στον βασιλικό κήπο. Μετά από λίγο καιρό, στον τάφο της βγήκε και μεγάλωσε ένα δέντρο – 

βαθύσκιος κέδρος.  Οι κάτοικοι της Mtskheta  είχαν ήδη ξεχάσει για την Σιδωνία  και τον τάφο της,  

αλλά παρατήρησαν  ότι τα άρρωστα πουλιά και τα ζώα έτρωγαν πευκοβελόνες και έφευγαν υγιή. Από 

τότε άρχισαν να τιμούν το δέντρο ως θεότητα (ιερό). Τρεις αιώνες αργότερα, στη Γεωργία με την 

είδηση του Χριστού ήρθε η Αγία  Νίνα Ισαπόστολος. Από την παιδική της ηλικία προσδοκούσε να 

έρθει στη γή της Ιβέρια, μόνο και μόνο για να προσκυνήσει το  μέγα  ιερό. Ως εκ τούτου, απευθύνθηκε 

με έκκληση στον βασιλιά Μυριανό (Mirian) να τοποθετήσει ένα ναό στον τόπο του τάφου της 

Σιδωνία.  Από τον ιερό κέδρο, κόπηκαν επτά στύλοι για την βάση της  ξύλινης  εκκλησίας. Ωστόσο, 

έναν  από τους στύλους δεν κατόρθωσαν να μετακινήσουν από την ρίζα του,  και από εκεί  άρχισε να 

ρέει ευωδιαστό και ιαματικό μύρο. Ήταν αυτός ο στύλος που ονομάστηκε "Svetitskhoveli", που 

σημαίνει «Ζωοδόχος Στύλος» από τα γεωργιανά. 
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Μονή Σαμτβαρο «Samtvaro» της Αγίας Νίνας Samtvaro  

 
Το συγκρότημα του  Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος -  Samtavro  και της Μονής της Αγίας 

Νίνας. Η εκκλησία χτίστηκε τον 4ο αιώνα από τον βασιλιά Μυριανό (Mirian), ο οποίος βάφτισε τη Γεωργία. 

Ο ναός καταστρεφόταν επανειλημμένα και αποκαθίσταται. Σε αυτά τα μέρη υπάρχει ένα τοπίο με πολλές 

βατομουριές, όπου η Αγία Νίνα κήρυττε  το χριστιανισμό,  το φως του οποίου φωτίζει ολόκληρη τη 

Γεωργία, και ως εκ τούτου, το 324, ο Χριστιανισμός ανακηρύχθηκε επίσημη θρησκεία στην εποχή των 

αγίων βασιλέων  Μυριανόού (Mirian) και Νανά (Nana). Το τοπίο με βατομουριές της Αγίας Νίνα, ως πηγή 

της πνευματικής χάριτος, βρίσκει την αναλόγια του στη Βίβλο, στην «φλεγόμενη βάτο» του Μωυσή.   

Σύμφωνα με τα λόγια του Αγιωτάτου και Μακαριωτάτου Πατριάρχη της πάσης Γεωργίας Ηλία: «Στο Θείο 

δρόμο του  Andrey   Pervozvanny  και Simeon Kanani  (Σίμων ο Ζηλωτής), το επόμενο μονοπάτι είναι της 

Αγίας  Νίνα,   ή το μονοπάτι των μονοπατιών που πρέπει να ακολουθεί κάθε γεωργιανός,  και  ο δρόμος 

αυτός  είναι το Φως Χριστού». 

Μπορείτε να επισκεφτείτε επίσης το συγκρότημα σπηλαίων  Uplistsikhe (γεωργ. უფლისციხე -  

κυριολεκτική μετάφραση  Θείο Φρούριο) -  αρχαία πόλη – σπηλαία, μια από τις πρώτες πόλεις στην 

επικράτεια της Γεωργίας, λαξευμένο στο βράχο, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Kura, 12 

χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη του Γκόρι και μόνο 70 χλμ. – μία ώρα δρόμου -από την πρωτεύουσα 

της Γεωργίας. 

 
Ένα πραγματικά αρειανό  τοπίο με χρυσό ψαμμίτη, εκπληκτική εικόνα που εντυπωσιάζει και 

καθηλώνει, απογειώνοντας τη φαντασία. Η πόλη εμφανίστηκε στα τέλη της 2ης  και αρχές της 1ης 

χιλιετίας π.Χ., γνώρισε περιόδους ευημερίας και παρακμής. Υπάρχουν εικασίες για τις εμπορικές 

σχέσεις Uplistsikhe εκείνης της περιόδου με  τις βασιλείες Urartu και την Media. Κατά την περίοδο 

της ακμής, το Uplistsikhe περιλάμβανε περισσότερες από 700 σπηλιές, από τις οποίες μόνο 150 

έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Το Uplistsikhe επέζησε την Ελληνιστική περίοδο, τη περίοδο του 

πρώιμου Χριστιανισμού, του Μεσαίωνα, καταλήφθηκε πολλές φορές από τους εχθρούς  και έπαψε 

να υπάρχει ως πόλη μετά την εισβολή των Μογγόλων-Τατάρων. 
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Jvari   

 
Μοναστήρι του 7ου αιώνα πάνω στη κορυφή του βουνού, από όπου ανοίγει μια εκπληκτική θέα 

της συμβολής των ποταμών Αράγκβα (Aragva) και Κούρα (Kura)(Mtkvari). Το ανδρικό  

μοναστήρι Jvari δεσπόζει στο όρος Armazi,  κοντά στην αρχαία γεωργιανή πρωτεύουσα Mtskheta. 

Και  κάτω από το βουνό, όντως, παφλάζουν, ενώνοντας  με πράσινα ρεύματα, τα νερά των  

ποταμιών Aragva και Kura,  Αυτός ο τόπος έχει τη δική του ιστορία. Σύμφωνα με την παράδοση, 

η Αγία Ισαπόστολος Ninα, περπατώντας σε όλη τη Γεωργία  με κήρυγμα,  έβαλε σταυρό σε αυτό 

τον τόπο.  Και  το «Jvari»   μεταφράζεται ως «σταυρός». 

 
 

«... Πριν από μερικά χρόνια,                                                « ...Немного лет тому назад, 

Εκεί, που, ενώνοντας, παφλάζουν                                        Там, где, сливаяся, шумят, 

Αγκαλιασμένες, σαν δύο αδελφές,                                        Обнявшись, будто две сестры, 

Τα ρέματα του Aragva και  Kura,                                         Струи Арагвы и Куры, 

Υπήρχε ένα μοναστήρι.                                                         Был монастырь. 

Και λίγο πέρα απ’το βουνό                                                    Из-за горы 

Που τώρα βλέπει ο πεζός                                                       И нынче видит пешеход 

Κολόνες  γκρεμισμένων  των πυλών,                                    Столбы обрушенных ворот, 

Και πύργους, και θόλους εκκλησιών  ...»                                    И башни, и церковный свод...»
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Ημέρα Πέμπτη, Έκτη  επίσκεψη στη πόλη-σπήλαιο Βάρτζια (Vardzia). Διανυκτέρευση στην 

πόλη.....  

ВАΡΤΖΙΑ VARDZIA 250 χμ.  Από την Τιφλίδα σχεδόν στα σύνορα με την Τουρκία 

 
Το μοναστήρι – πόλη σπήλαιο  Vardzia βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Γεωργίας, 200 χλμ. 

από την Τιφλίδα. Στο μοναδικό μνημείο της γεωργιανής αρχιτεκτονικής του 12ου-13ου αιώνα. 

οδηγούν  δύο δρόμοι: μέσω των πόλεων Gori, Borzhomi και Akhaltsikhe ή μέσω Akhalkalaki. 

Τα 200-265 χλμ. της  διαδρομής καλύπτονται με 3 ώρες οδήγησης με αυτοκίνητο. 

 
Η πόλη των σπηλαίων Vardzia απέχει 18χλμ. από το Akhalkalaki, σε άμεση γειτνίαση με τα 

σύνορα της Τουρκίας. Η πόλη ιδρύθηκε τον XII - XIII αιώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

Γεωργίου ΙΙΙ και της  κόρης του βασίλισσας  Ταμάρα (Tamara), με σκοπό την προστασία των 

νότιων συνόρων της Γεωργίας. Η Vardzia δεν είναι απλά χαοτικά σκαμμένα σπήλαια σε έναν 

απότομο βράχο. Είναι ένα πραγματικό πολυώροφο (!) συγκρότημα με δρόμους, σήραγγες και 

σκάλες που οδηγούν στις μονές, ναούς, κάστρα, λουτρά, βιβλιοθήκες, κατοικίες κλπ. Συνολικά, 

είναι περισσότεροι από 600 ενωμένοι με περάσματα χώροι,  που απλώνονται  κατά μήκος του 

βουνού στα  800 μέτρα,   σε βάθος  του βουνού  μέχρι  50 μέτρα, και σε ύψος του  σε οκτώ ορόφους. 
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Ημέρα Έκτη :  επιστροφή στην Τιφλίδα. Στη διαδρομή επίσκεψη της πόλης Gori (τη γενέτειρα 

του Στάλιν), άφιξη στην Τιφλίδα, διαμονή στο ξενοδοχείο. Βραδινό πρόγραμμα, ανάλογα με το 

χρόνο επιστροφής.  

Ημέρα Έβδομή : πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο, αναχώρηση στην Ελλάδα 

(το πρόγραμμα εξαρτάται από την ώρα αναχώρησης). 
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