Gruzija no Kakhetijas līdz Batumi,
Rtveli - Vīnogu raža un Melnās jūras piekraste!
Ilgums: 12 nakts /13 dienas

diena

notikumi, apskates objekti

info

1.diena
20.09.2021
Pirmdiena

Sveicināti Rīgas lidostā !

Dodamies uz
Gruziju !

Tikšanās Rīgas lidostā 10:15
Lidojums:
Rīga – Stambula 12:15 – 15:15
pusdienas lidmašīnā, izbaudot Turkish
Airlines servisu.
Stambula - Tbilisi 20:40-23:55
Transfērs uz viesnīcu

2. diena
21.09.2021
Otrdiena

Nakts
viesnīcā ***
Tbilisi

Brokastis viesnīcā.
~ 10:00 Dodamies uz vēsturisko
austrumu reģionu – Kahetiju.
Vīnogulāju apgabals, kas ir brīnumaina
vieta vīna darināšanai!Apciemosim
Giorgija vīna namu, baudīsim vīnu no
māla piālām,izscilu šašļiku,hačapuriBrokastis
pildīto maizi ,neganti garda ir tikko no
krāsns, tā mēs izgaršosim gardo
Pusdienas
gruzīnu virtuvi! Meistarklasē apgusim
Hinkaļi (sīpolveidīgi pelmeņi),
Vakariņas
nacionālo saldumu Churchela
veidošanu. Izbaudīsim gruzīnu
viesmīlību, skanīgas dziesmas,tostus,
viens no pitrmajiem Gruzijā ir par
Dievu! Tosta uzsaukums Gruzīnu
valodā Gaumarjos!!! (nozīmepriekā, uz veselību! Noderēs visur
Gruzijā)
Pēc pusdienām , iepazīsim vienu no
vēcākajiem klosteriem-Bodbes
klosteris ir sens ,VII. gadsimta
klosteris, kurā apglabāta Gruzijas
Svētā Nino-Gruzijas kristītāja. Un tad
Nakts
uz Mīlestības pilsētu Signagi,
Viesu mājā
šī burvīgā pilsēta ir uzbūvēta nojauktā Signagi
cietokšņa vietā, ar skaistu arhitektūru.
Pilsēta tika dibināta 17. gadsimtā cara
Irakli II vadībā - vienīgā pilsēta
Gruzijā, kurā pilnībā saglabājies
pilsētas mūris, no sienām paveras
pasakains skats uz Alazanas ieleju.
Alazanas ieleja iekaro ar savu
plašumu, tīrību un varenību.
Vakars Signagi pilsētiņā.

3. diena
22.09.2021
Trešdiena

4. diena
23.09.2021
Ceturtdiena

Brokastis viesu mājā.
Šodien degustēsim vīnus, Gruzija vīnu zeme, Šajā skaitājā zaļājā valstī ,
ieskaitot strādnieku un princi, visi dzer
vīnus, dienā izdzerot vairākas pudeles.
Mēs degusteēsim slavenos Gruzijas
vīnus Graneli vīna darītavā –
degustēsim ap desmit dažādus vīnus.
Tos varēsim arī iegādāties.
Apmeklējiet Kvareli tuneli apmeklējiet unikālo vīna pagrabu, kur
jums būs iespēja uzzināt par vietējo
vīna ražošanu un nobaudīt dabiskus
Gruzijas vīnus, kas izgatavoti saskaņā
ar vietējām un Eiropas metodēm.
“Kvareli saimniecība”- vīnogu ražas
novākšanā, gardas vakariņas un tad
dodamies uz Gruzijas galvaspilsētu
Tbilisi.

Brokastis
Vēlās
pusdienas

Viesnīca
Tbilisi***

Brokastis viesnīcā.
Dodamies tālāk,ceļš ved pa Gruzijas
seno kara ceļu Kazbeka virzienā,
piestāsim pie Ananuri cietokšņa
kompleksa, Žinvali mākslīgās
ūdenskrātuves krastos. Gudauri ir labi
zināms slēpošanas kūrorts, kas atrodas
Kaukāza grēdas nogāzēs 2379 m
augstumā virs jūras līmeņa. No
DRAUDZĪBAS arkas paveras jauks
skats uz kalnu virsotnēm.
Iekārtosimies viesu mājā
Stepantsmindā, (gruzīņu valoda
“Svētais Stefans” 1740 m virs jūras
līmeņa) atrodas Terekas upes krastos,
apkārt dominē lieli kalni,un cilvēkas ir
tikai niecība pret apkārtējo,varēsim
sajust to varenumu!Dienas gaitā
dosimies ar vietējo transportu ( džipi)
uz vienu no skaistākām vietām šeit 14.
gadsimtā dibināto Svētās Trīsvienības
klosteris tas ir iekļauts UNESCO
pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Varēsiet redzēt Kazbek kalna
augšdaļu (5047 m) virs jūras līmeņa,
kas ir otra augstākā virsotne Gruzijā.
Atgrižamies Stefansmindā, atpūta un
kopīgas vakarīņas.

Brokastis
Pusdienas,
par papildus
samaksu,ceļa
krodziņā
Vakariņas

Viesu nams
Stefansmindā

Brokastis viesu mājā.
Ar vietējo transportu ( džipiem)
dodamies piedzivojumā, TRUSO aiza,
minerālūdens ezeriņš, Gveni
ūdenskritums un pikniks pie
dabas,skaistā vietā!
Augstums: 2360 m virs jūras
līmeņa.Vakarpusē, atgriežamies
Stefansmindē ,brīvais laiks, iesaku
apmeklēt, kādu vietējo krodžiņu.

5. diena
24.09.2021
Piektdiena

Brokastis viesu mājā .
Paldies Stefansmindei, par silto
uzņemšanu un dodamies talāk, uz
Gruzijas slavenāko kūrortu Baržomi,
brauciena, laikā vērosim, Gruzijas
skaisto dabu, pusceļā pietura pusdienu
paizei un pēcpusdienā Baržomi.
Iekartojamies viesnīcā, dodamies
pastaigā pa skaisto kūrortpilsētu,
beidzot nogaršosiet slaveno
minerālūdeni no avota.
Brīvais laiks.

6. diena
25.09.2021
Sestdiena

7. diena
26.09.2021
Svētdiena

Viesu nams
Stefansmindā

Brokastis
Pusdienas
Viesnīca
Baržomi***

Brokastis viesnīcā.
Labrīt Baržomi! Dodamies
“mērcēties” izbaudīt peldes
dziedējošos minerālūdeņu baseinos.
Turp dosimies ar vietējo transportu ,
atpakaļ, neliels pārgājiens!
Tas arī viss, dodamies tālāk uz
Martvili. Pieturvieta Rikot pārejā un
tad Le Heindrao ciematā vietējā
etnogrāfiskajā restorānā iepazīsim
Tradicionālos Mengrelas virtuves
ēdienus – un protams piedalīties
gatavošanas procesā. Un atkal vīns,
augļu dārzs, aplūkosim vīna pagrabu.
Lieliska vieta, baudīsim vakariņas un
atpūtu. Vēlu vakarā, esam Martvili un
iekārtojamies viesnīcā.

8.diena
27.09.2021
Pirmdiena

Brokatis
Pusdienas

8421

Brokastis

Vakariņas

Viesnīca
Martvilli

Brokastis viesnīcā.
Labrīt Martvili! Dosimies pie dabas
Abašas upes izrobotā 50-60 metru
dziļā ieleja ar ūdenskritumu kaskādēm.
Brauciens ar laivu, baudot iespaidīgos
dabas skatus! Pusdienas restorānā, tas
atrodas kalnā virs Martvili kanjona
Nogaršosim vietējo ”forelīti”.

Brokastis
Pusdienas

Viesnīca
Martvilli

Pēc pusdienām , neliela pastaiga līdz
Balda -Kagu ūdenskritumam, tas
atrodas aizsargājamā teritorija,
Pārgājiens ir aptuveni 1,5 km.
Atgriežamies Martvilli brīvais laiks!

9. diena
28.09.2021
Otrdiena.

10 diena.
29.09.2021
Trešdiena

Brokastis viesnīcā.
Lūk, jādodas jau tālāk, Okaces
virzienā, tā būs aizraujoša pastaiga pa
Okatces Kanjonu, 750 m būsim tuvāk
debesīm. Pēc pastaigas
brauciens uz Batumi Adžārijā.
Adžārija apbur ikvienu ar savu
ainaviskumu un dāsnumu – ciematiņi,
citrusu plantācijas, jūra. Adžārija ir
autonoma republika ar savu karogu,
izloksni (daži vārdi aizgūti no turku
valodas) un virtuvi.
Iekārtojamies viesnīcā, un tad uz
vakariņām , pie latviešu saimnieces
Batumi….
Brokastis viesnīcā.
Sveicināta Batumi!
Pilsēta pie Melnās jūras! Ar katru
gadu paliek mūsdienīgāka modernāka
un strauji pielāgojas atpūtnieku
vajadzībām un viņu velmēm, dosimies
to iepazīt!
Pusdienās mēs dosimies uz vietējo
piekrastes zivju tirgu, svaigas zivis,
jūras veltes tur pat uz vietas pasūtīt un
pagatavot! Ja, zivis nav pie sirds, būs
jāiet meklēt Adžārijas hačapūri slavenās gruzīnu “siera laivas”.
Būdams šajā pusē , vel ir jāredz divi
skaisti objekti , tie atrodas 40 km no
Batumi Maceti ūdenskritums un
carienes Tamarās tilts.
Atgriežamies Batumi,
Dosimies vakariņas restorāns
“DOM SHERVASHIDZE”

Brokastis
Viesnīca
Batumī
Pusdienas
par papildus
samaksu
Vakariņas

Nakts
viesnīcā
Batumi***

Brokastis

Pusdienas
par papildus
samaksu zivju
tirgū

Vakariņas
par paildus
samaksu

11. diena
30.09.2021
Ceturtdiena

Brokastis viesnīcā.
atpūta Batumi pie Melnās jūras, brīvais
laiks ! Batumi atrodas Melnās jūras
rietumu piekrastē, ļoti tuvu Turcijai, un
ir Gruzijas galvenais kūrorts un osta.
Batumi dzīvo nedaudz vairāk par 213
000 pamat iedzīvotājiem. Pilsētas viesi
atpūtnieku sezonā no aprīļa līdz
oktobrim nozīmīgi papildina
iedzīvotāju skaitu.
Brīvā laikā ir iespēja apmeklēt
Delfīnu šovu ,vietējo akvāriju delfīnu izrādes ir katru stundu.
Pagaršojiet slaveno “Adžar
Khachapuri “

Brokastis
Nakts
Viesnīca
Tbilisi***

Pēcpusdiena ~ 16:00 dodamies uz
Tbilisi
Vakarā esam Tbilisi, iekārtojamies
viesnīcā, brīvais laiks.
12. diena
01.10.2021
Piektdiena

Brokastis viesnīcā.
Tbilisi vietēja tirgus apmeklējums.
Tbilisi apskate. Gruzijas galvaspilsētas
lepnums Sameba baznīca, Metkhi
templis, Narikala citadele – cietoksnis,
Sioni katedrāle, Abanotubani rajons ar
19. gs. austrumu stila dzīvojamām
mājām un sērūdeņraža avotiem Miera
tilts – viens no 13 īpašiem arhitektūras
tiltiem , ka arī neparasts pulkstenis pie
Rezo Gabriadze leļļu teātra.
Brīvais laiks.
Un tad jau visu labu Gruzija, paldies
par viesmīlību!
Vakariņas Tbilisi ar vīnu, nacionālo
virtuvi un gruzīnu tautas mūziku.
Pēc pasākuma dodamies uz viesnīcu,
Neliela atpūta. Un jādodas uz Lidostu.

01:30 Transfērs uz Tbilisi lidostu

13. diena
02.10.2021.
Piektdiena

03.50 – 05.25 lidojums Tbilisi –
Stambula; agrās brokastis lidmašīnā,
izbaudot Turkish Airlines servisu.
08.25 – 11.20 lidojums Stambula –
Rīga.

Ielidojot Gruzijā, jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR tests, kurš veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms
ielidošanas, un trešajā dienā jāveic atkārtots tests!
Vakcinētajām personām tas nav nepieciešams, taču informācija par nepieciešamo apliecinājuma
dokumentu tiks precizēta!

Nakts
Viesnīcā
Tbilisi

Pusdienas
pašiem ( tiks
piedāvāts
Hinkaļi
restorāns)

Svētku
vakariņas !!!!

Sveika
Latvija !
Esam mājās!

Izmaksas par programmu 1000 eiro (Tūres garums 12 naktis/13 dienas)
Iemaksa piesakoties – 300 eiro vietu skaits ierobežots, maksimums 20! !
Līdz 03.07.2021. iemaksa – 300 eiro
Līdz 03.08.2021 iemaksa 400 eiro
Ceļojuma izmaksās ietilpst:
•
•
•
•
•
•

Avio pārlidojumi ar TurkishAirlines Rīga – Stambula – Tbilisi – Batumi – Stambula – Rīga
Bagāža: rokas bagāža 8 kg izmērs 40x55x0 cm un 30kg nododamā bagāža.
Ceļojuma apdrošināšana, kas ietver Covid riskus, pirms ceļojuma un ceļojuma laikā!
Visas ieejas biļetes atbilstoši programmai, transfēri, vietējais transports “džipi”.
Ēšanas atbilstoši programmai!
12 naktis viesnīcā (atbilstoši maršruta aprakstam), divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis.

•

Vietējais gids Gruzijā, visu ceļojuma laiku( krievu valodā).

Ceļojuma cena neietilps:
• Dzeramnauda apkalpojošam personālam Gruzijā ~20 eiro no personas
• Covid testi
Papildus izmaksas :
• ēdienreizes, kas nav iekļautas izmaksās, suvenīri, ceļojuma apdrošināšana,
• pēc pieredzes mainām lidostā 200 eiro uz lariem, pietiks naudiņas visam ceļojumam!
• kurs 2020.gada 1 eiro- 4 Lari
• ieejas biļetes uz Alfabēta torni (10 Lari) uz cietoksni
• Batumi botāniskajā dārzā (15 Lari)
• Batumi vagoniņu (25 Lari )
• pusdienas Batumi zivju tirgū.
• vakariņas un pusdienas brīvajā laikā.
• pusdienas ceļa uz no Kazbehi uz Borjomi
• Borjomi -Elektromobīlis.

Grupas vadītāja Elvīra Bāliņa!
Zvaniet: 26545557; rakstiet: ebturisms@ inbox.lv
•

Atteikšanās no ceļojuma atteikšanās datums līdz 02.07. pēc 02.07. pēc 01.09. zaudētā summa
EUR 125 EUR 300 visa summa.

•

iemaksāto summu līdz 01.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā
ceļojumā.

Pievērsiet uzmanību:
Ceļošanai izmantojam tikai PASES, tām jābūt derīgām vēl 6 mēnešus pēc atgriešanās!
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo
aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no
pakalpojumu sniedzēja.

