
 
 

 

 

Gruzija 

8 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

01.04.-08.04.2020. 

Ceļojuma cena:  

EUR 530

 

1. diena  

4:20 naktī tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga  – Kutaisi. 11:00 ierašanās Kutaisi 

Brauciens uz Batumi. Vakara pastaiga - Batumi apskate –  pilsētas centrs, čačas strūklaka, Alfabēta tornis un citi 

brīnumi. Naktsmītne Batumi. 

2. diena 

Priekšpusdienā – izbrauciens pa Adžārijas kalniem. Redzēsim 2 senos tiltus, ūdenskritumu, mazu baznīciņu uz 

klints upes krastā, un ēdīsim pusdienas. Pēcpusdienā brīvs laiks pie jūras un Batumi centrā. Batumi tirgus 

apmeklējums un suvenīru iepirkšana saviem mīļajiem. Vakarā noteikti jāapmeklē muzikālās strūklakas Batumi 

promenādē. Naktsmītne Batumi.  

3. diena 

Brauciens uz Kutaisi reģionu. Okatses kanjona apmeklējums. Izbrauciens ar džipiem uz kanjonu un tuvējiem 

ūdenskritumiem – īpašs piedzīvojums kopā ar gruzīnu šoferi. Pusdienas Kutaisi. Brauciens līdz Boržomi. Beidzot 

varēs dzert lētu Boržomi ūdeni, kamēr plīst. Pastaiga pa Boržomi pilsētu un minerālūdens parku. Naktsmītne 

Boržomi.  

4. diena 

Skaisti kalnu ceļi un ainavas. Vardzijas alu pilsēta. Iespaidīgākais alu pilsētas arheoloģiskais objekts Gruzijā, 

UNESCO objekts, mēms seno Gruzijas iedzīvotāju dzīves liecinieks. Brauciens uz Tbilisi. Pietura Gori pilsētā, kas 

ievērojama tikai ar to, ka te dzimis biedrs Staļins. Te joprojām apskatāms Staļina muzejs un piemineklis. 

Iekārtošanās nātsmītnē Tbilisi.  

5. diena 

Tbilisi apskate kājām. Rustavelli avēnija,  Brīvības laukums, ultramodernais Miera tilts, vecpilsēta, Narikalas 

cietoksnis, Gruzijas augstvērtīgo vīnu degustācija, Tbilisi sēra pirtis. Vakarā iespējams apmeklēt kādu gruzīnisku 

pasākumu, piemēram klausīties daudzbalsīgo gruzīnu dziedāšanu kādā krodziņā. Naktsmītne Tbilisi. 

6. diena 

Dāvida Garedžas alu klosteris. Pie klostera īss pārgājiens gar Azerbaidžānas robežu un plaši skati uz šo Gruzijas 

kaimiņvalsti??? – ŠOBRĪD ROBEŽSARGI NEĻAUJ KĀPT KALNĀ UN STAIGĀT GAR ROBEŽU. Pusdienas 

interesantā krodziņā pašas Nekurienes vidū. Mcheta – senā Gruzijas galvaspilsēta. Tā noteikti jāredz, ja esat 

Gruzijā, un skats no tuvējiem kalniem uz pilsētu pasakains. Tbilisi sēra pirts kompleksa apmeklējums. Naktsmītne 

Tbilisi. 

7. Diena 

Izbrauciens uz slaveno vīna audzēšanas reģionu – Kahetiju. Apmeklēsim kādu no slavenajām vīna darītavām. 

Ekskursija vīna darītavā. Bodbes klosteris – Sv. Nino atdusas vieta. Signagi pilsētiņa. Brauciens uz Kutaisi. 

Naktsmītne Kutaisi. 

8. diena 

9:00 transfērs uz lidostu. 11:30 lidojums Kutaisi  – Rīga. 14:25 nolaišanās Rīgā. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Kutaisi-Rīga (aviosabiedrība Wizzair), 

 rokas bagāžas 40x30x20 (10 kg), 

 transporta izdevumi (mikroautobuss, maksimālais grupas lielums – 8 cilvēki), 

 šoferis – gids, 

 7 naktis maršrutā minētajās naktsmītnēs (labi apartamenti Tbilisi pilsētas centrā un Batumi, 2-vietīgas istabas, 

virtuve ar vismaz minimālo aprīkojumu ēdiena gatavošanai, ledusskapis. Atkarībā no naktsmītņu pieejamības, 



apartamenti var tikt nomainīti pret viesnīcu ar brokastīm - bez papildus piemaksas, viesnīca ar brokstīm 

Kutaisi un Boržomi) 

 veselības apdrošināšana. 
Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 56 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 10 kg nododamā rokas bagāža (pēc izvēles) EUR 40 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma 

neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 10 kg rokas bagāža (pēc izvēles) EUR 32 turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma neuzņemas 

atbildību par šīm izmaiņām), 

 ja noteikti vēlaties sēdēt blakus, vietas izvēle lidmašīnā 4-10 EUR vienam lidojumam. 
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