
Op weg naar startpunt 
van de reis
Acht dagen geleden zijn wij 

vanuit Nederland vertrokken 

met zeer mooi weer, om voor 

een derde keer deel te nemen 

aan een bijzondere reis met 

Expedition Far East, en met ons 

duizenden Europeanen op weg 

naar hun bestemming….

Aanvankelijk zijn wij ver-

baasd dat zoveel mensen hun 

vakantie in het oosten van 

Europa gaan doorbrengen. 

Totdat wij ontdekken dat al 

deze Duitsers, Nederlanders, 

Engelsen, Fransen etc. van 

oorsprong Turken zijn die voor 

zes weken naar hun familie in 

Turkije gaan.

De Duitse Turken rijden in de 

grootste en duurste auto’s. 

Maar wat daarna komt mag 

ook gezien worden. Bijna elke 

wagen heeft een dakkoffer en 

is afgeladen vol met mensen, 

bagage en levensmiddelen.

De grensovergangen kunnen 

deze stortvloed van mensen 

niet verwerken en de wacht-

tijden lopen op tot meer dan 

acht uur. De hittegolf die ons 

de hele week begeleidt, bereikt 

makkelijk temperaturen van 

rond de 38 graden.    

Op een camping in Szeged ont-

moeten wij onverwacht Atje en 

Heino, medereizigers op onze 

toer door Georgië, Armenië 

en Iran. Wat een toeval! Wijs 

geworden door de lange 

wachttijden voor de grenzen 

proberen wij vroeg in de mor-

gen de Servische grens over te 

steken, maar ook dat helpt niet. 

De temperaturen zijn zo hoog 

en de wachttijden zo lang, dat 

de Servische douaniers flessen 

water uitdelen!  Opluchting als 

er weer een grenspost is gepas-

seerd en er normaal gereden 

kan worden. Opstoppingen zijn 

er aan de lopende band. Een 

van deze opstoppingen is ons 

bijna fataal geworden. Bij een 

tunnelingang staat iedereen 

ineens boven op de rem. Wij 

kunnen bijtijds stoppen, de 

man achter ons ook, maar 

de wagen daarna wordt vol 

geraakt door een achterop-

komende vrachtwagen. Een 

gigantische knal, chaos alom. 

Duidelijk is dat voor deze 

mensen de vakantie anders 

verloopt dan zij gepland heb-

ben, en wij het geluk hebben 

niet pal voor deze vrachtwa-

gen te rijden.

Deel 1

Dienst in Samtawro kerk

Oud Perzië
Een camperreis door Georgië, 

Armenië en Iran
Tekst: Nardi Vaanholt en Marijke Hellema 

Fotografie: Nancy Verheijen en Hans Schrijen 
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Er zijn weinig tot geen campings op onze 

route. Daarom nemen wij in Jagodina 

(Servië) een hotel met bewaakte parkeer-

plaats en kamer met airco en uitzicht op 

een zwemparadijs. We eten een heerlijke 

pizza en cannelloni, drinken er een fles wijn 

bij en dat voor de prijs van 22 euro. Waarbij 

gezegd moet worden dat de wijn twee 

derde van de rekening besloeg.

Achter Nis (Servië) komen wij Liesbeth en 

Theo tegen, eveneens medereizigers. De 

tweede onverwachte ontmoeting. Samen 

overnachten wij op de goed verzorgde 

camping Sakar Hills in Biser en nemen de 

volgende dag gezamenlijk de rondweg rond 

Istanbul. 

Op een van de weinige campings aan de 

Zwarte Zee, camping Marti (Turkije), in de 

buurt van Sinop, verblijven we met voor-

namelijk Turken, een reislustig Russisch 

echtpaar, een Armeens familie en onze 

twee busjes. De plek is zo uitnodigend dat 

we hier een aantal dagen blijven. 

Start van de reis
Op 2 augustus verzamelen we in Macka, 

waar we de selectieve groep ontmoeten, 

die deelnemen aan het voorrijavontuur: 

Hans en Nancy de ontwikkelaars en onze 

begeleiders, reizend in een MAN met hun 

hond Giulia; Cor, alleenreizend in een 

Volkswagen California; Atje en Heino in 

hun Adria; Liesbeth en Theo in een Fiat 

Ducato; en wij ook in een Fiat Ducato. 

We krijgen het roadbook en de kaar-

ten, de “bakkies” worden bij de anderen 

geïnstalleerd en op de camper wordt een 

nieuwe sticker geplakt. Op de sticker is de 

Faravahar afgebeeld. Het geeft in essentie 

de leer van Zarathustra, een Iraanse 

profeet die waarschijnlijk leefde tussen 

1400 en 1200 voor Chr. Hij is de grondleg-

ger van het Zoroastrisme, de staatsreligie 

van het oude Iran. Na al deze activiteiten 

is er tijd voor een heerlijke en gezellige 

aangeklede borrel. Gezamenlijk rijden wij 

richting grens. Chaos alom. Als wij achter 

Hans aanrijden en de aanwijzingen van de 

politie negeren, draait een woedende agent 

verwoed aan ons stuur om ons de goede 

kant op te krijgen. Van eigenwijze vrouwen 

is hij niet gediend. Wij zeggen vriendelijk 

dat hij rustig moet blijven hetgeen hij 

uiteraard niet verstaat maar er wel naar 

handelt.

Twee uur later passeren wij de grens van 

Turkije en nog een uur later staan wij op 

Georgische bodem. Terwijl Marijke met 

Nancy probeert een simkaart te scoren, 

kijk ik verbaasd om mij heen. Grote recla-

meborden met schaars geklede vrouwen 

die perfect het straatbeeld weerspiegelen, 

staan in schril contrast met de kleding 

Tsminda Sameba-kerk in Gergeti

Stuwmeer Military Highway’
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aan de andere kant van de grens. Onder 

begeleiding van de met ons meereizende 

hittegolf storten wij ons in het Georgische 

verkeer. Het is weer even wennen: links 

en rechts inhalen, van drie rijen zes rijen 

maken zodat je makkelijk de chips uit het 

zakje van de naast jouw rijdende buur-

man kunt pikken. En blij zijn met de extra 

spiegel die we voor noodgevallen bij ons 

hebben. 

Op weg naar onze overnachtingsplek koopt 

Marijke nog wat water en als wij verbaasd 

constateren dat het water wel wat duur 

is ontdekken wij dat het destilleerwater is. 

Het Georgisch is toch lastig te lezen! 

We rijden even langs de strandboulevard 

in Batumi en dan snel door naar onze 

overnachtingsplek. Door de bizar hoge 

temperaturen (45 graden) is het toch nog 

een vermoeiende dag geworden, maar 

eenmaal achter een gekoeld drankje zijn 

we weer helemaal tevreden.

Er moet nog een WA-verzekering voor 

Georgië geregeld worden en dat kan in 

Zugdidi waar we toch al naar toe willen 

om het paleis van de familie Dadiani te 

bezoeken. Het zeventiende-eeuwse neogo-

tische paleis is nu een historisch museum 

geworden. Het meest vermeldenswaardig 

is een bronzen dodenmasker van Napoleon 

dat hier terecht is gekomen omdat de 

Bonaparte’s en de Dadiani’s door huwelijk 

aan elkaar verbonden waren.

Daarna regelen de eigenaren van de 

campers in een gekoelde ruimte in vier 

uur tijd een WA- verzekering en bewaken 

de bijrijders op een beschaduwd terrasje 

de geparkeerde auto’s. Wij vragen ons 

af of de temperaturen in de schaduw (44 

graden) nog hoger kunnen stijgen. Aan 

het einde van de middag beginnen wij aan 

een prachtige tocht door de bergregio 

Svanetië.

Mestia

Door de geïsoleerde ligging en de bouw van 

ettelijke verdedigingstorens, (meer dan 

2000, waarvan de oudste uit de 9de eeuw 

stammen) is dit bergvolk in staat geweest 

indringers buiten de deur te houden en 

heeft het zijn eigen taal en tradities weten 

veilig te stellen. Vanaf Zugdidi rijden wij 

parallel aan de rivier Engoeri via ettelijke 

haarspeldbochten langzaam bergop-

waarts naar Mestia. Een bergdorpje op 

1400 m hoogte waar het toerisme lang-

zaam in opkomst is. Het is al laat op de 

avond maar toch nog licht als wij hier aan-

komen. Onze camperplek is fantastisch. 

Wij hebben een bruisende rivier aan onze 

voeten, een mooi weitje om op te staan en 

de 4700 m hoge Oesjbaberg om naar op te 

kijken. De temperatuur van 28 graden is 

heel aangenaam. 

Voor koken zijn wij te vermoeid en daarom 

besluiten wij een grote omelet te maken. 

De bak met eieren kiept echter om, de keu-

kenla staat open en de smurrie verspreid 

zich over bestek en allerlei andere zaken. 

Anderhalf uur later zijn wij klaar om aan 

onze tweede omelet te beginnen ….

Van de volgende dag maken we een 

relaxte dag. Eerst koffie op het druk-

bezochte terras in Mestia. Daarna een 

bezoek aan het nieuw gebouwde Museum 

voor Geschiedenis en Etnografie met zijn 

prachtige verzameling sieraden, ceintuurs 

en munten met beeltenissen. De kabelbaan 

valt af omdat deze in de ochtend defect 

raakt en daardoor de rest van de dag 

buiten gebruik is. Een heerlijke dunne pizza 

als lunch is een goede vervanging. Aan het 

einde van de middag zetten wij onze cam-

per terug op het mooie plekje en genieten 

van de omgeving.

Omdat er maar één weg door Opper 

Svanetië naar Mestia gaat, nemen wij 

dezelfde route terug. We vertrekken vroeg. 

De zon is net op en de boeren zijn bezig hun 

vee het dorp uit te sturen. Eenmaal buiten 

de bebouwde kom kunnen de beesten zich 

Bagrati kathedraal in Kutaisi

De 4700 m hoge Oesjbaberg

De Kasbeg in de opgaande zon
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vrij bewegen omdat ze niet gehinderd worden door afrasteringen. 

Ze maken ruim gebruik van hun vrijheid door bij voorkeur over de 

openbare weg te wandelen en het asfalt als rustplek te gebruiken. Zo 

roekeloos als Georgiërs doorgaans rijden, zo voorzichtig en omslach-

tig slalommen zij met hun auto’s om het vee heen. De hitte is nog 

steeds moordend en zelfs de airco van de auto heeft grote moeite 

om ons iets van verkoeling te brengen. Via de radio horen wij dat de 

Prometheus grot om zes uur dicht gaat en dat wij ons moeten haas-

ten om de onderaardse grot nog te kunnen bezoeken. We komen aan 

op een overvolle parkeerplaats waar Theo een plaatsje voor ons heeft 

vrijgehouden. Mooi op tijd om de grot in te gaan. Het is spectaculair 

en prachtig. De enige kanttekening vinden wij de “sprookjesverlich-

ting” in de grotten. Te onnatuurlijk en te uitdrukkelijk. Na afloop drin-

ken wij een biertje en wachten tot de meeste mensen de parkeerplaats 

verlaten hebben en wij onze campers naast elkaar kunnen plaatsen.

Okatse
Vanaf de grot rijden wij richting de canyon Okatse. Onderweg bezoe-

ken wij de Bagrati kathedraal in Kutaisi, die boven op de heuvel ligt. 

Via zeer smalle straatjes bereiken wij de kerk en hebben van daaruit 

een mooi uitzicht over de stad. De kerk stond op de werelderfgoedlijst, 

maar is na een grondige restauratie van deze lijst gehaald vanwege 

‘het veronachtzamen van de authenticiteit’. Nu zijn ze terecht geko-

men op de lijst van bedreigde monumenten …. 

De twee kloosters die wij hierna bezoeken spreken ons meer aan. 

Het Gelati klooster, gebouwd tussen 1106 en 1125, omvat drie kerkjes 

waarvan de mooiste de kathedraal van de Maagd is. De kerk is van 

binnen beschilderd met oude fresco’s en aangevuld met Byzantijns 

mozaïeken. Wij vonden het zeer de moeite waard. Net iets buiten 

Kutaisi ligt het Motsameta klooster op de punt van een klif. De bijzon-

dere ligging maakte het bezoek aan dit klooster interessant.

Aankomend bij de canyon blijkt deze gesloten te zijn. We rijden een 

stukje terug en vinden daar een grasveld om met elkaar te overnach-

ten. Op deze locatie nemen wij een heerlijke buitendouche.

Vardzia
Rond 07.00 uur verlaten wij onze overnachtingsplek om de 260 km 

naar Vardzia te rijden. Een weg met de nodige haarspeldbochten 

waarin Georgiërs inhaalmanoeuvres uitvoeren die je de adem bene-

men. Op stukken waar zij makkelijk kunnen passeren blijven ze achter 

je hangen en bij onoverzichtelijke haarspeldbochten halen ze in. Vaak 

Grottenstad Vardzia

Kerkje grottenstad VardziaHet Gelati kloostert
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gaat het net goed, maar wij zijn ook getuige 

van ongelukken waarbij de inzittende van de 

auto’s het ongeluk niet overleefd hebben. Het 

verbaast ons niet als het aantal verkeersdo-

den in Georgië schrikbarend hoog is.

Rijdend langs de meanderende Mtkvari rivier 

passeren wij het 9de eeuwse fort Chertvisi, 

om via nauwe canyons met spectaculaire 

vergezichten uit te komen bij de grottenstad 

Vardzia. Vardzia is aanvankelijk in de 12de 

eeuw als fort gebouwd en later tot klooster 

omgevormd. In de 13de eeuw leefden hier 

meer dan 800 monniken en groeide Vardzia 

uit tot het belangrijkste religieuze centrum 

van Zuidwest Georgië. Bij invallen van bui-

tenaf, onder andere door de Mongolen, werd 

het klooster ook gebruikt als toevluchtsoord 

voor mensen uit de omringende dorpen. Het 

had een complex irrigatiesysteem die de 

terrasvormige landbouwgronden van water 

voorzag. De ingang van de grottenstad kon 

men alleen bereiken via goed verborgen tun-

nels. Wij parkeren onze campers aan de voet 

van de rotswoningen. We besluiten hier de 

khinkali te proberen, een Georgische specia-

liteit: een deegbuideltje gevuld met gekruid 

gehakt, klaargestoomd in kokend water. De 

kwaliteit van dit gerecht is wisselend maar 

van deze khinkali hebben wij genoten.

Met een busje laten wij ons ’s morgens tot 

aan het begin van de grotwoningen brengen 

en klauteren in en langs de grotten omhoog. 

Het is een giga complex met honderden zalen, 

ettelijke kerkjes en diverse woningen. Het 

mooist vonden wij de oude en nog redelijk 

gave fresco’s van koningin Tamar (een ge-

liefde koningin en heilige die een belangrijke 

plaats en betekenis heeft in de Georgische 

geschiedenis) die nu met veel zorg worden 

gerestaureerd. Bergafwaarts lopen we terug 

naar onze overnachtingsplek en hebben me-

delijden met de mensen die zich op het heetst 

van de dag zwoegend omhoog werken.

De rest van de dag gaat op aan lezen, wassen 

en werken aan de site. En dat kost de nodige 

tijd omdat de internetverbindingen soms 

uitermate traag zijn.

Kasbegi
Om bij Kasbegi te komen rijden we een 

gedeelte van de afgelegde route terug en dat 

is bij opkomende zon een cadeau om intens 

van te genieten. In Gori stoppen we even om 

het geboortehuis van Stalin te bezoeken. Een 

simpele tweekamerwoning die allure moet 

krijgen doordat Stalin een soort tempel over 

zijn geboortehuis heeft gezet. Daarachter is 

een museum met documenten en foto’s uit de 

kindertijd en jeugd van Stalin. 

Wij lopen met gemengde gevoelens door 

de kamers. We kunnen uiteraard niet lezen 

wat er staat, maar het is wel duidelijk dat er 

nergens sprake is van de wandaden die Stalin 

heeft gepleegd. Het is ook een van de weinige 

plekken in de wereld waar deze dictator nog 

met een eigen museum wordt geëerd. Zijn de 

Georgiërs toch heimelijk een beetje trots op 

deze beroemde/beruchte landgenoot? 

Weer op weg komen wij in de file terecht en 

zien zwarte rookpluimen voor ons opdoemen. 

Een auto is uit de bocht gevlogen en het ravijn 

in geschoten. De inzittenden hebben dat zeker 

niet overleefd.

Military Highway’ 
Via de ‘Military Highway’, de enige verbin-

dingsweg tussen Georgië en Rusland, rijden 

wij door de Hoge Kaukasus langs Zuid Osetië 

naar het noorden.

Russische militairen zijn in 1799 begonnen 

met de aanleg van deze weg en het heeft tot 

1873 geduurd voordat deze 207 km lange weg 

klaar was. Een knap staaltje vakmanschap 

om door deze hoge bergen zo’n weg aan te 

leggen.

De route wordt vooral gebruikt door oude 

Russische en vooral Armeense vrachtwagens. 

Zij razen als gekken voorbij en hangen hijgend 

in je nek. Echt opschieten kun je op deze route 

niet, maar hij is zeer bijzonder om te rijden en 

daar is het ons om te doen.

Het paleis van de familie Dadiani

Verdedigingstorens bij Mestia
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Net voor de zon ondergaat arriveren we in 

Kasbegi en stallen onze campers achter een 

klein restaurantje. Vanaf die plek kijken we 

omhoog naar een van de pieken van de Hoge 

Kaukasus, de Kasbek (5047 m) en naar het 

kerkje dat wij morgen willen bezoeken. Te moe 

om te koken bestellen wij bij het restaurantje 

niet te eten khinkali’s. Marijke neemt een paar 

happen en moet het de dagen erna bezuren…

Bijna onbegaanbaar is de weg die wij met en-

kele 4×4 nemen om de beroemde 14de eeuwse 

Tsminda Sameba-kerk in Gergeti te bereiken. 

De weg gaat steil omhoog, is zeer smal en vol 

diepe gaten. Vanaf een schi� erend plateau 

kijk je op het dorp. Een van de mooist gelegen 

kerken die wij tot nu toe gezien hebben; en wij 

hebben er inmiddels al velen gezien. Het is een 

prachtig gebied voor bergbeklimmers, maar 

ook voor natuurgenieters zoals wij. Met de ter-

reinwagen worden we weer naar onze camper 

gebracht en besteden de ons resterende tijd 

aan de voorbereidingen voor onze site.

Als we vroeg in de morgen naar buiten kijken 

zien we de Kasbeg in de opgaande zon oplich-

ten. Wat een majestueus gezicht!

Terugrijdend is de “Military Highway’ heel an-

ders maar even verassend. Sommige stukken 

doen ons sterk aan het schi� erende landschap 

van Kirgizië over de Oude Zijderoute in 2015 

denken. Wat een natuurschoon, mits je de vele 

voorbijrazende vrachtwagens even wegdenkt.

Mtscheta
In Mtscheta bezoeken we nog enkele kerken zoals de Samtawro kerk waar juist bij onze 

binnenkomst een dienst begint, en de Georgische orthodoxe gezangen ons als muziek in 

de oren klinken. In de nabijgelegen kathedraal verdwijnen de fresco’s achter de ruggen 

van de vele toeristen en wij door de zij-ingang naar buiten. 

Om het Shiomgvime klooster te bereiken klimmen we 20 km omhoog door een verlaten 

landschap, om aan het einde van deze lange weg uit te komen bij een plateau waar tus-

sen de rotsen een kerkje met klooster ligt. Hier komen nauwelijks toeristen. Hoe gelovig 

moeten mensen wel niet zijn geweest om op deze mooie, maar moeilijke plekken godshui-

zen te bouwen.

Het klooster wordt nog door enkele monniken bewoond. Fotograferen is niet toegestaan, 

maar er is niemand om het te verhinderen. Er hangt een ongekende ingetogen sfeer in 

het alleroudste kerkje op dit terrein. En het is er stil…., erg stil.

Lees deel 2 van deze reis in het volgende CamperReisMagazine

Prometheus grotten

Stalin museum
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CAMPERREIZENCAMPERREIZEN
NAAR BIJZONDERE BESTEMMINGEN

camperreizen voor wie NIET in een groep wil reizen©

WWW.EXPEDITIONFAREAST.COM    WWW.EXPEDITIONFAREAST.COM    
BELEEF MAROKKO PUURBELEEF MAROKKO PUUR

BOEK NU

ROUTE EN AFSTAND

De afstand van Macka tot Dogubeyazit bedraagt ongeveer 7.700 

km. De route loopt door het mooiste gebieden van Georgië, 

Armenië en Iran waarbij we in aanraking kommen met zowel de 

oude beschavingen als ook nieuwe culturen. Het landschap in 

deze Europees-Aziati sche land en het Midden Oosten kent zeer 
grote verschillen. Uitgestrekte vlakten die worden afgebakend 

door bergen en spectaculaire kusten en afgelegen woesti jnen. 
Naast al het natuurschoon bezoeken we ook levendige steden 

met geurige bazaars, kleurrijke kerken en kloosters, moskeeën, 

mausoleums, medressen, verlaten ruïnes en opgravingen. Afh an-
kelijk van politi eke of weersomstandigheden kunnen de route als 
ook de aantal kilometers wijzigen.

VOERTUIG

Een reis door deze landen kan met bijna alle campers worden 

gereden. De camper moet natuurlijk in goede staat verkeren. Rij-

den op diesel is een voordeel. Goede vering en schokbrekers zijn 

geen must, een bodemvrijheid van 15 tot 20 cm is voldoende. 

Het is wel noodzakelijk dat men voor 2 dagen voor wat betreft  
eten, sanitair, water en stroom zelfvoorzienend kan zijn.

WEGEN

Het merendeel van de wegen op onze route zijn geasfalteerd. 

Slechts minder dan 3% van deze reis rijden we over niet geasfal-

teerde wegen. Vaak zijn de wegen te vergelijken met die van ons 

in Europa, echter in grote delen van Georgië en Armenië vinden 

we nog vaak asfalt uit de Sovjetti  jdperk.

STAAN ZO VEEL MOGELIJK VRIJ

Tijdens deze reis overnachten we zoveel mogelijk in de vrije 

natuur, ver weg van het asfalt. Dit is uitsluitend mogelijk door 

de inzet van en de begeleiding door een expediti e truck. Deze 
unieke afgelegen plekken zijn ontdekkingen van de begeleiders 

van deze reis, ti jdens vijft ien jaar reizen over de wereld. 

REISORGANISATIE

Oud Perzië is een ‘Individueel Begeleide Avontuurlijke Overland 
Camperreis’© van Expediti on Far East die u met uw camper kunt 
maken. 

Camperreizen voor wie NIET in een groep wil reizen. 

www.expeditionfareast.com 

CAMPERINFO
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