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Bleef de najaarstrek in Georgië: 
roofvogels, Batumi en meer! 
 
 
 
 

Reisduur:   12 dagen 
Aantal deelnemers:  11 of 12 
Accommodaties:  eenvoudige hotels en/of goed verzorgde privépension.  

Alle uitgaande van 2 of 3 persoonskamers (soms met gedeeld toilet en badkamer) 
Vervoer:   Luxe bus (met ervaren chauffeur) 
Begeleiding:  Nederlandse vogelgids (Jos van Oostveen, tevens ervaren vogelaar) en Nederlands  

sprekende Georgiër (Gennadi Tamliani).   
Voorzieningen:   Ontbijt, lunch (meestal in de vorm van een picknicklunch), avondeten,  

voldoende mineraalwater per persoon per dag.  
   Door ons uitgekozen en aangeboden huiswijnen. 
Inclusief: Internationaal retour vliegticket Amsterdam – Tbilisi met overstap plus toeslagen.  
Exclusief:  Uitgaven van persoonlijke aard, waaronder desgewenst andere drank bij de  

maaltijden.  Het is gebruikelijk de chauffeur een fooi te geven. 
Klimaat: In de heuvels kan het fris zijn, met name ‘snachts en ‘sochtends. Temperaturen  

tussen de  24 en 30 graden Celsius. Grote kans op lange regenbuien. 
Zwaarte reis: Over het algemeen lichte wandelingen 
Vertrekdata:  Dinsdag 10 september 2019  
Terugkomst:  Zaterdag 21 september 2019 
 
 
Globale Reisbeschrijving:  
Deze reis is bedoeld om op een relaxte manier kennis te maken met Georgië en de interessante aspecten van  
de vogeltrek. Een reis bedoeld voor iedereen die van het kijken naar vogels houdt; maar het is niet nodig om  

een grote kennis in huis te hebben om deel te nemen.  
Ook zal er ruimte zijn om te genieten van de prachtige 
landschappen, de rijke cultuur en de vriendelijke  
mensen. Nadruk zal elke dag liggen op het vinden en herkennen 
van vogels waarbij er tekst en uitleg gegeven zal worden aan een 
ieder die daar behoefte aan heeft. Maar er is in het programma 
ook ruimte voor eigen inbreng en ontdekking.  
 
Dag 1. Heenvlucht Amsterdam – Tbilisi.  
Na aankomst op het vliegveld worden jullie direct naar 
het hotel gebracht. 

R
e
iz

e
n

 m
e
t 

e
e
n

 P
lu

s
 i
n

 d
e
 K

a
u

k
a
s
u

s
! 

 
 



12 daagse vogeltrekreis Georgië september 2019  pag. 2 

 

 
Dag 2. Regio Tbilisi 
Ook in de omgeving van deze oude hoofdstad valt op vogelgebied veel te ‘halen’. Ten zuiden van de stad liggen 
uitgestrekte akkers waar onder meer Keizerarend, Arendbuizerd, Aasgier en Sakervalk broeden.  
 
Er is altijd kans op doortrekkende Steppekiekendieven, Roodpootvalken, Steppevorkstaartplevieren of andere leuke  
steltlopers en het op de grens met Azerbeidzjan gelegen meer herbergt o.a. Grijskoppurperkoet, Zeearend en 
Schreeuwarend en als je geluk hebt kom je er een groep Dwergaalscholvers, Jufferkraanvogels of Pelikanen  
tegen. Lunch nuttigen we en route. We overnachten weer in het hotel in Tbilisi maar eerst gaan we nog  
genieten van een overdadig diner met misschien wel livemuziek in de stad! 
 
Dag 3. Tbilisi - Akhalkalaki  
We starten vandaag vroeg om de lange maar mooie tocht naar Akhalkalaki te doen. We zullen onderweg vaak 
stoppen om te vogelen. Zeker het laatste gedeelte is erg interessant omdat we diverse grotere en kleinere meren 
passeren waar allerlei watervogels te vinden zijn. Ook zullen we een hoge pas over (ca. 2400 m.) moeten die ook erg 
interessant is als trekbaan voor roofvogels (in deze tijd vooral veel Zwarte Wouwen en Steppebuizerden en in 
mindere mate diverse soorten arenden, kiekendieven en valken; maar in deze lage gebergten komen ook alle 
soorten gieren voor) dus daar gaan we zeker ook een tijdje posten (mits de weersomstandigheden dat toelaten). 
Uiteindelijk zullen we aan het eind van de middag in Akhalkalaki uit komen. Trouwens ook de vergezichten zijn 
adembenemend en het fotograferen waard! We overnachten in een goed en eenvoudig hotel in de stad. 
 
Dag 4. Regio Ninotsminda 
In deze tijd van het jaar trekken er veel Kleine Vliegenvangers en andere zangvogels door en zelfs de kleinste bosjes 
kunnen iets leuks opleveren! In deze omgeving nemen we uitgebreid de tijd om de grote meren af te zoeken naar 

veel soorten watervogels. Behalve veel doortrekkers die hier korte of langere tijd 
pleisteren, waaronder diverse soorten steltlopers, sterns en meeuwen, worden 
deze meren ook door veel eenden, fuutachtigen, reigers, ibissen, aalscholvers 
gebruikt als winterkwartier! Roze en Kroeskoppelikanen broeden hier trouwens 
ook, evenals de endemische ondersoort van de Kraanvogel (Grus grus archibaldi). 
De meeste hiervan zullen al vertrokken zijn maar er is altijd kans op nog wat 
achterblijvers. Tel hierbij op de vele roofvogels die zich ophouden op de 
uitgestrekte akkers en u begrijpt dat het hier goed vogelen is. Sommige meren zijn 
tamelijk klein zijn en dienen als waterreservoir voor de dorpjes en worden helaas 
ook gebruikt voor de irrigatie van de  aardappelvelden, waardoor het soms kan zijn 
dat je bij een uitgedroogde modderpoel aan blijkt te komen! We gaan zowel aan 
de grens met Turkije als die met Armenië een kijkje nemen en overal zullen de 
heuvels de moeite waard zijn om af te zoeken en te genieten van de vergezichten. 
De bevolking is geheel ingesteld op de landbouw en we zullen er vele tradities zien 
die in ons deel van Europa al lang tot de verleden tijd behoren. Ook de rijkdom aan 

gewassen en kruiden zal ons verrassen, dus er is overal een hoop te zien en te fotograferen! We overnachten weer 
in het hotel in Akhalkalaki. 
 
Dag 5. Akhalkalaki – Vardzia  
Op deze dag vertrekken we naar het grottendorp 
Vardzia (ca. 2 uur rijden incl. pauzes) wat niet alleen 
voor de vele bergminnende soorten zoals Rode en 
Blauwe Rotslijster, Aasgier, Rotsmus, Rotsklever, 
Oostelijke Blonde Tapuit en Oostelijke Orpheusgrasmus 
een mooi bezoek waard is, hoewel het natuurlijk in het 
najaar niet te voorspellen is welke ervan nog aanwezig 
zijn. Het mysterieuze grottendorp staat niet voor niets 
op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.  
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Voor de liefhebber is er de mogelijkheid voor een cultureel en educatief bezoek aan het grottendorp zelf en voor de 
diehard vogelaar is er de optie om een extra “vogelstruintocht” te maken in de prachtige canyon. Ook is er een 
vrouwenklooster waar we even kunnen aankloppen voor een informatief bezoekje (indien er voldoende tijd voor 
over blijft). Op diverse plekken zullen we een stop maken om de omliggende bergruggen af te kammen, omdat hier 
ook Ortolanen, Cetti’s Zangers, Steenarenden en Aziatische Steenpatrijzen voorkomen.  
We overnachten in een van de leuke hotels langs de wildstromende rivier. 
 
Dag 6. Vardzia – Batumi 
Dit wordt een echte reisdag want de route naar Batumi kost vele uren, zeker omdat we een aantal pauzes zullen 

inlassen, tenslotte is er ook onderweg goede kans op roofvogeltrek 
en zijn er diverse leuke plekjes om wat af te zoeken. Een ervan is 
aan de zuidrand van het Nationale Park Kolcheti waar in deze tijd 
veel roofvogels passeren en ook andere leuke soorten te zien zijn. 
Ook gaan we (indien we niet teveel zijn achtergelopen op het 
schema) een kort bezoek brengen aan het strand bij Poti omdat 
hier erg leuke steltlopers passeren (deze plek willen we nog een 
keer bezoeken). We eindigen ten noorden van Batumi waar we een 
geschikt hotel zullen betrekken en een uitgebreide gezellige 
maaltijd gaan nuttigen in een privépension waar we de komende 
dagen alle maaltijden zullen gebruiken. 
 

(let op: indien er veel regen voorspeld wordt zullen we van dag tot dag bekijken wat de meest gunstige alternatieve 
invulling kan worden en zal onderstaand schema dus gewijzigd worden) 
 
Dag 7. Roofvogeltrek telpost 1   
We staan vroeg op en gaan naar een privé-pension voor een uitgebreid 
en authentiek ontbijt. Na het ontbijt lopen we omhoog naar de telpost 
(ca. 20 minuten) en blijven daar de rest van de dag zolang als het 
interessant is. De wandeling omhoog is niet eenvoudig maar het uitzicht 
daarboven is weergaloos en er is een houten overkapte constructie 
waar u uit de zon en regen kunt zitten  
(maar neem wel een klapstoeltje en paraplu mee!). De telposten 
worden overigens bemand door ervaren trektellers en als het een erg 
goede trekdag is hebben die een flinke taak om alles te tellen en te noteren en is het niet mogelijk om met ze in 
gesprek te gaan; bij een rustige teldag kan dat dan weer wel en kunt u tips krijgen en hopelijk wat opsteken van de 
vele verschillen die er tenslotte zijn tussen de roofvogels. 
Aan het eind van de middag lopen we terug naar het pension voor weer een heerlijke maaltijd en daarna worden we 
later op de avond naar het hotel teruggebracht. Dit pension zal de hele week onze uitvalsbasis zijn en de plek voor 
ons ontbijt en diner. 
 
Dag 8. Roofvogeltrek telpost 2  
Het programma ziet er globaal hetzelfde uit als op dag 4 maar nu worden we naar een andere telpost gereden die 
iets verder in de heuvels ligt en die een andere kijk (letterlijk) op de roofvogeltrek biedt. 
 
Dag 9. Delta en havengebied van Batumi en Botanische Tuinen   
Na het vroege ontbijt rijden we naar Batumi om een wandeling door het 
(zeer toeristische) park en langs de strandboulevard te maken op zoek 
naar doortrekkende zangvogels. (voor de liefhebbers is er natuurlijk de 
gelegenheid om een duik in het water te nemen…) Hierna rijden we naar 
de Delta om te gaan zoeken naar steltlopers en andere doortrekkers 
langs de Zwarte Zee. Na de lunch rijden we naar de Botanische Tuinen 
om daar een informatieve wandeling door heen te maken van ca 2 uur 
(dit onderdeel is facultatief maar voor liefhebbers van bijzondere flora  
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een must want dit is een van de oudste Botanische Tuinen ter wereld met een prachtige verzameling en er zijn ook 
diverse leuke soorten met wat moeite te scoren zoals Witrugspecht en Turkse Boomklever). Mogelijk profiteren we 
nog van wat roofvogeltrek en voor wie dat wil is er dan nog de gelegenheid naar de telpost te lopen voor de rest van 
de middag (vooral Kiekendieven en Valken trekken verrassend laat op de dag nog door). 
 
Dag 10. Facultatief 
Deze dag zijn er nog verschillende opties om in te vullen maar die kunnen we bespreken als we daar zijn. Voor de 
liefhebbers is er altijd de mogelijkheid nog een keer naar een van de telposten te gaan (ook afh. van het succes van 
de eerdere bezoeken). Batumi is een interessante stad om te gaan bekijken en te shoppen. Er is een prachtig 
Nationaal Park om te gaan wandelen.  
 
Dag 11. Naar Tbilisi 
We starten vandaag vroeg om de lange maar mooie tocht naar het midden van het land en naar Tbilisi te maken. 
Het wordt een reisdag met maar enkele vogelstops maar het doel is toch om aan het eind van de middag in Tbilisi 
aan te komen. Als er tijd overblijft kan er in het centrum van de stad nog wat gewinkeld worden om de laatste 
souvenirs in te slaan. 
We overnachten in een goed hotel en zullen onze laatste gezellige diner nuttigen in een sjiek restaurant. 
 
Dag 12. Terugreis naar Nederland  
Op deze laatste dag zullen jullie tijdig bij het vliegveld in Tbilisi worden afgezet. 
    
 
 
Reissom:   1.550,- euro persoon. (all-in!) 
  

Toeslag eenpersoonskamer:  175 euro 
 

 
 
Reisbegeleiding: 
 
Jos van Oostveen – Ervaren vogelaar en gids, ondernemer met 
oog en hart voor natuur èn mensen, woonachtig in Malden en 
actief in de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o., onder meer 
jaarlijkse diverse excursies in binnen- en buitenland leidend. 
Vogelend sinds 1979 en is daarmee gestart in de Flevopolders. 
Ooit afgestudeerd aan de Landbouw-Universiteit in Wageningen.  
 
 
 

Heeft sinds enkele jaren een op de Kaukasus georiënteerd reisbureau, waarbij hij actieve ondersteuning krijgt van 
Gennadi Tamliani, een geboren en getogen Georgiër. Heeft ca. 30 vogelreizen naar de Kaukasus gemaakt en naar 
diverse andere landen. Zowel beginnende als ervaren vogelaars kunnen bij ons terecht en zullen zeker aan hun 
trekken komen! 
 
Gennadi Tamliani – Georgiër van geboorte en sinds 1992 woonachtig in Nederland (min of meer noodgedwongen 
vanwege de burgeroorlog in Abchazië). Ondernemer van huis uit met veel ervaring in onder meer de voormalige 
Sovjetrepubliek. Staat garant voor gezelligheid, gastvrijheid en een goede verzorging en heeft een scherp oog voor 
vogels en natuur. Zijn uitgebreide netwerk van lokale kennis en zijn talenkennis komen goed van pas op onze reizen!  
 
 



12 daagse vogeltrekreis Georgië september 2019  pag. 5 

 

Tot slot: 
Het doet ons genoegen u deze zorgvuldig samengestelde reis aan te kunnen bieden. 
Het voordeel dat u heeft door met Kaukasus Plus Reizen in zee te gaan is gelegen in het feit dat u te maken heeft 
met een unieke combinatie: aan de ene kant een betrouwbare Nederlandse partner, een veelzijdige ondernemer die 
weet wat Nederlandse gasten verwachten en wensen en aan de andere kant een betrouwbare Georgische partner 
die alle ins en outs van de Kaukasus kent en ter plekke weet wat en hoe alles tot in de puntjes geregeld moet 
worden. Gastvrijheid en service zijn onze drijfveren.  
 
 
Het is ons doel om onze gasten – u dus -  optimaal tevreden te stellen en meer te doen dan aangeboden, hetgeen u 
in onze naam terugvindt! Als u voor verrassingen komt te staan zullen dat pluspunten zijn en zeker geen minpunten. 
Tevens, wij zijn altijd aanspreekbaar en bereikbaar en bereid op door u aangegeven wensen in te gaan! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaukasus Plus Reizen 
www.kaukasusplus.nl 

Tel. 06-23460236 of 06-43555618 
info@kaukasusplus.nl 

                   kvk 09153243 

mailto:jos@vanoostveenvastgoed.nl

