Armēnija un Gruzija rudens nokrāsās
30.09. - 10.10.2015. 11 dienas, cena 1290 EUR
Sena armēņu leģenda vēsta: “Dievs radīdams zemi un ūdeņus, stāvējis armēņu kalnu virsotnēs.
Pagatavoto maisījumu viņš sijājis caur milzu sietu un tīro, mīksto zemi bēris uz vienu pusi, bet sietā
palikušos akmeņus – uz otru, uz tagadējo Armēniju. Šķiet, Dievs tiešām ir spēlējies, fantazējis un
aizrāvies, radot šo apbrīnojamo zemi, un katrs reģions ir īpašs, neatkārtojams un atšķirīgs. Ir
krāsainas klintis, sniegotas virsotnes, kanjoni, aizas, straujas līkloču kalnu upes un pāri visam senas
kultūras, vēstures un kristīgās ticības tradīcijas. Stāsts par Armēniju ir stāsts par ticību, cerību un
spēku, kā arī par īpašu humoru un garšīgo virtuvi. Un mums vajag viņu izlasīt, kaut dažas
lapaspuses no tā..
Jūs pārņems klusa apbrīna par šo spēcīgo tautu, kas kartēs pastāvēja reizē ar Seno Ēģipti, un
iespējams, arī Atlantīdu, kura ir pieredzējusi visu iespējamo, bet spējusi saglabāt savu valodu,
unikālo alfabētu, kultūru un zemi, kuru dēvē par muzeju zem atklātas debess.
Īpašā dižā kalna sajūta, kad virs līdzenuma slejas 5137m augstais Armēnijas simbols – Ararats,
pie kura, pēc Bībeles teiktā, piestāja Noasa kuģis pēc Lielajiem plūdiem, un tieši no turienes nāk
mūsdienu civilizācija. Pacelt noslēpumu plīvuru šim noslēpumam un daudziem citiem, pagaršot
īstu armēņu šašliku tā vēsturiskajā dzimtenē, nobaudīt glāzīti leģendārā Ararata vai vietējā oghī,
atklāt kas ir ugunīgā sūrča, to un vēl daudz ko citu aicinām doties līdz. Un rudens laiks ir pats
skaistākais viņu zemē, vēl silts un saulains, augļu pārbagātība gaida mūs.
Un kur nu vēl Gruzija ar savu stāstu…

1.diena
• Tikšanās Rīgas lidostā.
• Vēlu vakarā lidojums Rīga – Tbilisi.
2.diena
• Agri no rīta ielidojam Tbilisi, transfērs un viesnīcu un laiks atpūtai.
• 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!
• Saskaņā ar leģendu, pilsētas dibināšana sākas ar karstajiem sēra avotiem. Vakarā arī mēs
ļausimies sērūdens pirts priekiem ar skrubi un masāžu pēc izvēles!
• Nakts 3* viesnīcā Tbilisi.
3.diena
• Pēc brokastīm ceļš ved uz Sarajishvili konjaka rūpnīcu, dosimies senajos konjaka spirta
pagrabos, uzzināsim tā gatavošanas noslēpumus, un, protams, degustēsim!
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• Dodamies ceļā uz Armēniju! Mūsu pirmais pieturpunkts – Diližanas pilsētiņa, dēvēta par
Armēnijas mazo Šveici, kas slavena ar izcili tīru gaisu un dziedinošiem dabas resursiem. „Ja
paradīzē būtu kalni, meži un minerālūdens avoti, tā izskatītos gluži kā Diližana!” , tā saka armēņi.
Pēcpusdienā ekskursija vietējā gida pavadībā, pēc tās ļausimies šarmanto vietējo amatnieku
bodīšu, galeriju un krodziņu valdzinājumam.
• Nakts 3* viesnīcā Diližanā.
4.diena
• Armēnijas viduslaiku celtniecības mākslas šedevrs – Gošavankas klosteris, 12.gs. klostera
komplekss ar iespaidīgiem rotājumiem, kaltiem akmenī.
• Tirkīzzilais Armēnijas brīnums - Sevana ezers – visa Kaukāza reģiona lielākais ezers, arī viens no
lielākajiem augstkalnu ezeriem pasaulē. To ar saviem ūdeņiem piebaro 28 kalnu upes un
strautiņi. Brīvais laiks ezera krastos pastaigām ezera krastos, atpūtai un pusdienu pauzei.
Slavena ir Sevana forele – išhana, ko tradicionāli gatavo tikai vīrieši, varbūt ir vērts nogaršot?
• Vakarā viesosimies pie vietējiem vīndariem, lai uzzinātu par senajām vīna darīšanas tradīcijām
Armēnijā.
• Nakts 3* viesnīcā Diližanā.
5.diena
• Mūs gaida Armēnijas galvaspilsēta – Erevāna.
• Padomju Savienībā reiz tik populārā Ararat konjaka rūpnīcas apmeklējums. Šī konjaka rūpnīca
izmanto 3000 gadu vīnogu audzēšanas tradīcijas un ražo Ararat un citus slavenus armēņu
konjakus kopš 1887.gada. Šo konjaku mīlējis gan Čērčils, gan Staļins, tas, viesojoties Armēnijā,
jānobauda arī mums!
• Erevāna – Armēnijas metropole, kas ir viena no 13 pasaules visvecākajām pasaules pilsētām, un
mūžam sniegos klātais noslēpumainais valsts simbols – Ararats fonā. Ekskursija mūsdienīgajā
pilsētā vietējā gida pavadībā.
• Vakarā aicinām kopīgās vakariņās tradicionālā armēņu restorānā. Armēņi gatavojot tā, ka šķiet,
pavārmāksla tiek ielikta jau šūpulī. Pārbaudīsim!
• Nakts 3* viesnīcā Erevānā.
6.diena
• Diena, ko veltīsim armēņu kristīgās tradīcijas un vēstures liecību glabātājiem.
• Garni pagānu templis, kas pirms mūsu ēras celts Saules Dievam – vienīgā grieķu kolonāde
Armēnijā un visā bijušās PSRS teritorijā.
• Zvarnots templis, kur apskatāma pasaules senākā baznīca.
• Gehardas katedrāle, kas 4.gs. daļēji izcirsta klintī, ar neatkārtojamu akustiku.
• Atgriešanās un brīvais laiks vakariņām galvaspilsētā.
• Nakts 3* viesnīcā Erevānā.
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7.diena
• Rīta stundās iegriezīsimies Vernisāžā. Zem šī skanīgā nosaukuma noslēpies vietējais, nedaudz
austrumnieciskais amatnieku tirgus - aizraujošs un neaprakstāms, kurā, šķiet var dabūt jebko –
cukurotus augļus, mūzikas instrumentus, ādas izstrādājumus, milzumdaudz rotu, traukus,
suvenīrus…Un tad ceļā uz valsts dienvidiem!
• Goris pilsēta, kas ērti iekārtojusies upes ielokā, kalnu un klinšu aizsegā, tāpēc jau izsenis
apdzīvota klintīs.
• Pa gaisa trosēs iekārtu tiltu dosimies uz nelielu alu pilsētu Khnndzoresk, pastaiga līdz Shaki
ūdenskritumam.
• Nakts 3* viesnīcā Goris.
8.diena
• Iegriezīsimies Tatev klosterī, kas 9. gs būvēts uz bazalta plato klints malā.
• Armēnijas augstkalnu sirds kopš senseniem laikiem – Vagharshapat pilsēta, viena no pirmajām
armēņu pilsētām, mūsdienu ticīgo centrs.
• Ečmiadzinas katedrāles komplekss – pilsētas lepnums, bieži dēvēts par Armēnijas Vatikānu.
Saskaņā ar leģendu, Kristus nokāpis no debesīm un ar zelta āmuru norādījis uz vietu, kurā būvēt
katedrāli. Atklāsim pilsētu vietējā gida pavadībā.
• Nakts 3* viesnīcā Vagharshapat.
9.diena
• Pēc brokastīm ar nelielu loku caur trešo lielāko Armēnijas pilsētu Vanadzoru, dosimies Tbilisi
virzienā.
• Pēcpusdienā atgriežamies Gruzijas galvaspilsētā, iekārtojamies viesnīcā.
• Viesosimies pie maiznieka un gruzīnu tradicionālās maizes cepšanas meistarklase. Vēl šodien
katrā Tbilisi kvartālā ir vismaz viena maizes ceptuve, kurā tradicionālā puri maize tiek cepta
lielajā, ar malku kurināmajā katlā.
• Vakarpusē – brīvais laiks pilsētas apskatei un vakariņām pēc saviem ieskatiem.
• Nakts 3* viesnīcā Tbilisi.
10.diena
• Vīns šodien svin savu uzvaras gājienu, pirms atvadāmies no vīna zemes Gruzijas!
• Dodamies uz vīnogulāju un vīna zemi – Kahetiju, kur vīnu raudzējuši jau 8000 gadus senā
pagātnē.
• Gruzīnu dzejnieka kņaza Čavčavadzes muzeja apmeklējums. No šejienes sākusies gruzīnu vīna
darīšana tādā veidā, kas pastāv šobrīd, mūsdienās te ir muzejs, parks, vīna-glabātava un
degustāciju zāle. Nodegustēsim arī mēs!
• Bodbes sieviešu klostera apmeklējums, iespēja iemērcēties Sv. Nino svētajos avotos. Stāsta, ka
3 reizes iemērcoties šajā avotā ar patiesu ticību, var dziedināties no jebkuras kaites
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• Ierašanās mīlnieku pilsētiņā Signaghi, kas paceļas pār plašo Alazanas vīnogulājiem klāto ieleju.
• Vakarā baudīsim kopējas atvadu vakariņas „Fazānu asaru” vīndarītavā ar īpašu – kolekcijas vīnu
degustāciju.
• Nakts 3* viesnīcā Tbilisi
11.diena
• Laiks atvadīties! Agri no rīta transfērs uz lidostu.
• Lidojums Rīga – Tbilisi.
Papildus izdevumi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personīgie izdevumi
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā
Sarajishvilli konjaka rūpnīcas apmeklējums ~ 16 EUR
Sērūdens pirtis, masāža, dvielis (pilna pakete) ~ 25 EUR
Vīna degustācija ar vakariņām bīna darītavā „Fazāna asaras” ~ 20 EUR
Maiznieka apmeklējums un maizes cepšanas meistarklase ~ 10 EUR
Čavčavadzes muzeja apmeklējums un vīna degustācija ~ 10 EUR
Ararat konjaka rūpnīcas apmeklējums un degustācija ~ 16 EUR

Ceļojuma cenā ietilpst:
•
•
•
•
•
•

Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Tbilisi, Tbilisi – Rīga ( reģistrēta bagāža 20 kg)
Transports visas tūres garumā ( degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām

Grupas vadītāja pakalpojumi
Latviski / krieviski runājošs vietējais gids
Visi apskates objekti, muzeji , vīna degustācijas un ēdienreizes, kas iekļautas maršruta aprakstā
un nav izdalītas atsevišķi papildus izdevumos
• Ceļojuma organizācija.

Ievērībai:
• 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.
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Pieteikšanās ceļojumam:
• Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
• Otrā iemaksa 300 EUR jāsamaksā līdz 1.jūnijam 2015.
• Pārējā summa jāsamaksā 15.augustam 2015.
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