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Gruzija gardēžiem 

 29.09. – 07.10.2017 ,9.dienas, cena 1150 EUR  

Gruzija ir aizraujošs galamērķis, kas kompakti sevī glabā vēsturi, kultūru un dabu, kurā ir gan augsti 
kalni, gan līdzeni pustuksneši, gan maigs zaļums, gan interesanta arhitektūra. Taču galvenais - Gruzijā 
var baudīt patiesu „nemārketinga" viesmīlību. Valsts var lepoties ar mirdzošām baznīcām, smeldzīgiem 
tostiem, vīnogulājiem, sēravotu baseiniem, hačapuri taisīšanu, jēra cepšanu, gruzīnu plašajām sirdīm 
un viedajiem prātiem. Te paliek sirds... 

Katram, kurš nokļuvis Gruzijā, jārēķinās – būs daudz jāēd. Īpašas ir dažādās Gruzīņu uzkodas: 
basturma - saulē kaltēta liellopu gaļa asā paprikas garšvielu kamzolī, sudžuks - maigāka basturma, kuras 
kamzolis gatavots no ķiplokiem. Garšvielām bagātie khinkali, kebabi,  hačapuri un šašliks – daudz 
zināmu, dzirdētu un jaunatklājamu lietu, kas vietējos apstākļos iegūst pavisam citu garšu. Tūristiem 
Gruzijā jāzina vietējā paraža, ka šķīvi tukšu izēd tikai nabagi, bet saimnieks jūtas lepns, ja pēc maltītes 
uz ciemiņa šķīvja ir palicis kāds neapēsts kumoss. Tas nozīmē, ka viņš viesus pamielojis godam! 

Un būs jādzer! Gruzijas vīna aprindas dēvē savu valsti kā zemi ar senām vīna darīšanas tradīcijām 
un mīlestību pret šo vīnogu dzērienu, par ko liecina bagātīgie ornamenti vairākos Gruzijas tempļos un 
teikas tautas folklorā. Vismaz 500 vīnogu šķirnes tiek audzētas un izmantotas vīna darīšanai šai valstī – 
patiešām iespaidīgi!  Un  neatsaukties tamadam (tostu teicējam) ir vienkārši nepieklājīgi! Tostu skaits 
arī nekad nebeidzas ar diviem, trim... Vīna gada norma katrā gruzīnu mājā vien esot 1000 litri! Tāpēc 
dodamies un to visu izbaudām! 

 1.diena. Beidzot dodamies ceļā  

 Vēlu vakarā  lidojums Rīga – Tbilisi 22:55   

 2.diena. Tbilisi (B,V)  

 03:25 ielidojam Tbilisi 
 transfērs uz viesnīcu, laiks atpūtai, vēlās brokastis 
 Gruzijas senā un gleznainā galvaspilsēta Tbilisi atrodas Mtkvari upes krastos un no trim pusēm 

to ieskauj kalni. Tbilisi vecpilsēta ir skaista un kolorīta. Tā aizrauj gan ar atjaunotām fasādēm, 
gan mājīgiem pagalmiem, verandām un balkoniem. Tbilisi īpaši skaista ir naktī, kad tās centrs 
tiek plaši izgaismots. Kā jau dienvidu pilsētā, vakaros ielas ir pilnas cilvēkiem, uz soliņiem sēž 
gan pārīši, gan pensionāri, darbojas restorāni un kafejnīcas 

 Tbilisi apskates ekskursija gida pavadībā. Vecpilsēta, Svētās Trīsvienības baznīca, Narikali cietoksnis, 
kas paceļas virs pilsētas un daudz kas cits – mūsu pirmie iespaidi par šo valsti! Brauciens ar pacēlāju 
uz cietoksni, no kura paveras burvīgas ainavas! 

 Vakarā dodamies uz vietējo restorānu, kur mūs sagaida gan gardi vietējie ēdieni, gan mūzika, gan 
karstasinīgās gruzīnu dejas! Un vakars var sākties... 

 Nakts 3* viesnīcā Tbilisi 

 3.diena. Tbilisi – Foka – Vardzija – Ahalcihe (B,P)  

 Dodamies pretim Mazā Kaukāza kalniem. Fokas klostera apmeklējums, kas atrodas pie lielākā ezera 
Gruzījā.  Klosterī mēs redzēsim – ko tad te gatavo? Sieru, medu, zaptes... 
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 Vardzija – alu pilsēta, kurā uzzināsim valdnieces Tamāras noslēpumus! Tieši pateicoties viņai, pilsēta 
ir uzcelta vairākos stāvos, savienota ar daudziem tuneļiem, un rada tādu spocīgu sajūtu... Tas ir 
unikāls gruzīnu arhitektūras un mākslas paraugs, kas izcirsts smilšakmenī. To dēvē arī par Rožu 
cietoksni. Šeit var apskatīt nocietināto klosteri ar 600 apartamentiem, 28 vīna mājām, 15 baznīcām, 
bibliotēku un medikamentu noliktavu. Alu pilsēta bija nozīmīgs politiskais, kultūras, izglītības un 
garīgais centrs 

 Arī tālākais ceļš mūs vedīs garām cietokšņu mūriem, drupām, tālā uz kalniem 
 Pusdienas ar mājas virtuvi un vīnu?! Sen bija laiks! Un saimnieki vēl ļaus mums uzzināt, kā tieši viņu 

mājās tiek gatavots siers! 
 Pārbrauciens uz Ahalcihe, nakts 3* viesnīcā 

 4.diena. Ahalcihe – Boržomi – Gudauri (B, V) 

 Rabatas cietoksnis – muzejs 
 Boržomi – slavenā minerālo ūdeņu kūrortpilsēta, izvietojusies kalnos abpus Mtkvaras upes krastiem. 

Pilsētas strauja attīstība aizsākās 19. gadsimta beigās, kad tika atklāta leģendārā Boržomi 
minerālūdens rūpnīca. Kopš Boržomi pilsētas uzplaukuma, šeit slejas pasakaini ar kokgriezumiem 
rotāti nami. Tie celti kā turīgo ģimeņu vasarnīcas. Elegance Boržomi vēsturiskajā apbūvē jūtama gan 
stacijas ēkas vaibstos, gan vietējā parka plānojumā, kura dziļumā atrodas labiekārtota piekļuves 
vieta leģendārajam minerālūdenim. Dosimies pastaigā! 

 Tālāk ceļš mūs ved uz Lielo Kaukāza kalnu masīvu 
 Foto pauze Ananuri 
 Gudauri – ziemas slēpošanas kūrorts, tātad esam kalnos svaigā gaisā un laiks ieturēties! 
 Nakts 3* viesnīcā ar vakariņām Gudauri! 

 5.diena. Gudauri – Stepancminde – Gudauri (B,P,V)  

 Dosimies iekarot visgrūtāk pieejamo kalnu reģionu Gruzijā. Brauciens pāri kalnu pārejām Terekas 
upes ielejā uz Stepancmindi (agrāk sauktu par Kazbegi) – kalnu gleznaino ainavu ieskauto pilsētiņu 
varenā Kazbeka kalna pakājē 

 Un tālāk ar kājām... Mūs sagaida 3,5 stundu pārgājiens (turp – atpakaļ) uz Sv. Gergeti baznīcu 2800 
m.v.j.l., kura laikā mēs izbaudīsim skaistas ainavas un varēsim pabūt ar sevi! Ja nu kāds galīgi nav 
kāpējs, tad ar visurbraucēju par atsevišķu samaksu Jūs nogādās kur vajag! Un no vietas, kur celta 
baznīca, ir vienkārši elpu aizraujoša panorāma uz sniegiem klāto Kazbegi virsotni 5047m.v.j.l. Uz 
šejieni braucot ticīgie no visas Gruzijas — tuvāk debesīm neatrodas neviens cits dievnams visā Eiropā 

 Un pusdienas mūs jau gaida vietējā saimniecībā, kur mums būs vietējā pavārklase kā gatavot hinkali 
un habizlini!  

 Atgriešanās Gudauri – brīvais laiks – var doties pastaigās, var baudīt ainavu pie glāzes vīna... var 
meditēt! 

 Nakts 3* viesnīcā ar vakariņām Gudauri! 
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 6.diena. Gudauri – Mcheta – Telavi (B,V)  

 Brauciens uz UNESCO pilsētu Mchetu, kas savā laikā bijusi arī Gruzijas galvaspilsēta! 1994. gadā 
Mchetas vēsturiskie pieminekļi tika iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, kopš 2009. gada 
atrodas arī apdraudēto Pasaules mantojuma objektu sarakstā. 2014. gadā pilsētai tika piešķirts 
"svētās pilsētas" statuss! Džarvi apmeklējums, kas celts jau 6.gs., un no šejienes redzam 11.gs celto 
valsts ticības centru!  

 Tālāk pa Gombori kalnu pāreju ar skaistām ainavām -  mūs sagaida Kahetija – saulainais vīna 
reģions!  

 Telavi pilsētiņā mūs sagaida gardas vakariņās mājīgā gaisotnē! Nu kas var būt labāks par šo? 
 Nakts viesu mājā Telavi 

 7.diena. Telavi – Alaverdi – Napareuli – Gremi – Telavi (B,P,V) 

 Rīta cēlienam – Kahetijas galvenā Katedrāle Alaverdi, celta 11.gs., un visapkārt vīnogulāji 
 Un tagad esam gatavi vīna ceļam...  
 Napareuli dosimies uz dvīņu namu, kur ir izvietots vīna muzejs, un pēc tam mūs sagaida vīna 

degustācija un īstas gruzīnu pusdienas!  
 Gremi cietokšņa apmeklējums – 16.gs, celts, Kahetijas valdniekiem 
 Atgriešanās Telavi 
 Vakariņas ar mājas virtuvi – atkal gardi! 
 Nakts viesu mājā Telavi 

 8.diena. Cinandali – Gurdžani – Signagi – Tbilisi (B,P)  

 Kristiešu tirgus apmeklējums Telavi, kur var iegādāties svaigus augļus un dārzeņus, sierus, garšvielas 
u.c. 

 Cinandali – mazpilsēta, kas bija iecienīta vieta 19.gs. gudrajiem prātiem 
 Guržani pilsētā dosimies uz vietējo ģimenes saimniecību, kur pusdienās mums tiks celts īsts šašliks, 

te mēs arī redzēsim kā tiek cepta lavaša maize, kā arī varēsim piedalīties gruzīnu saldumu 
gatavošanā!  

 Pēc pusdienām pastaiga Signagi pilsētiņā, kura saukta arī par Mīlestības pilsētu! 
 Atriešanās Tbilisi, brīvais laiks 
 Nakts 3* viesnīcā Tbilisi 

 9.diena. Tbilisi – Rīga  

 Transfērs uz lidostu  
 Lidojums Tbilisi – Rīga 04:10 – 6:45 
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Tbilisi  – Rīga (Airbaltic, 20kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas 
bagāža) 

 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm un 2 naktis viesu mājā Telavi ar brokastīm, divvietīgos numuros 

ar ērtībām 
 4 pusdienas 
 5 vakariņas 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Krieviski runājošs vietējais gids 
 Visi apskates objekti, muzeji, pacēlājs, pavārklase, vīna degustācijas, kas iekļautas maršruta aprakstā 
 Ceļojuma organizācija. 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Ceļojuma apdrošināšana 
 Dzeramnaudas apkalpojošam personālam 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru  
200 EUR 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa  500 EUR   jāiemaksā līdz 29.06.2017. 
 Pārējā summa 450 EUR jāsamaksā 29.08.2017. 

 

 

 


