Gruzija
9 dienas
Labāk lidot nekā braukt
16.09.-24.09.2018.
Ceļojuma cena:
EUR 700

1. diena
4:00 ??? tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Tbilisi (ar pārsēšanos). Vēlu pēcpusdienā ierašanās Tbilisi.
Brauciens uz Tbilisi centru. Naktsmītne – apartamenti Tbilisi centrā.
2. diena
Tbilisi apskate kājām. Rustavelli avēnija, Brīvības laukums, ultramodernais Miera tilts, vecpilsēta, Narikalas
cietoksnis, vīna degustācija, Tbilisi sēra pirtis. Vakarā iespējams apmeklēt kādu gruzīnisku pasākumu, piemēram
klausīties daudzbalsīgo gruzīnu dziedāšanu kādā krodziņā. Atgriešanās naktsmītnē.
3. diena
Skaisti kalnu ceļi un ainavas. Dāvida Garedžas alu klosteris. Pie klostera īss pārgājiens gar Azerbaidžānas robežu
un plaši skati uz šo Gruzijas kaimiņvalsti. Pusdienas interesantā krodziņā pašas Nekurienes vidū. Mcheta – senā
Gruzijas galvaspilsēta. Tā noteikti jāredz, ja esat Gruzijā, un skats no tuvējiem kalniem uz pilsētu pasakains.
Atgriešanās naktsmītnē.
4. diena
Upliscihe – alu pilsētiņa. Cilvēki šajos alu mājokļos dzīvojuši vēl vēlajos viduslaikos. Tagad tā ir unikāla vieta, kas
pretendē iekļūt UNESCO manojuma sarakstā. Gori pilsētiņa – ievērojama tikai ar to, ka te dzimis biedrs Staļins. Te
joprojām apskatāms Staļina muzejs. Pusdienas Gori. Atgriešanās naktsmītnē. Tbilisi sēra pirts kompleksa
apmeklējums.
5. diena
Brauciens Kaukāza kalnos ar mērķi ieraudzīt Kazbeka virsotni – 5033 m. vjl. Uzbrauksim 2000 m. vjl. Pa ceļam
pieturas brīnišķīgu kalnu ainavu fotogrāfēšanai. Labos laika apstākļos redzēsim gan Gruzijas slavenākā kalna
virsotni, gan kāpsim kalnā (2 st. turp-atpakaļ) uz Gergeti baznīcu. Atpakaļceļā – īsa pietura Ananuri cietokšņa
kompleksa apskatei. Atgriešanās naktsmītnē.
6. diena
Pametam Tbilisi. Brauciens līdz Boržomi. Beidzot varēs dzert lētu Boržomi ūdeni, kamēr plīst. Pastaiga pa
Boržomi pilsētu un minerālūdens parku. Brauciens uz Kutaisi reģionu. Prometeja alas vai Okatses kanjona
apmeklējums. Brauciens līdz Batumi. Naktsmītne Batumi.
7. diena
Visa diena Batumi. No rīta – Batumi apskate – pilsētas centrs, čačas strūklaka, Alfabēta tornis un citi brīnumi.
Pēcpusdienā iepēja peldēties un atpūsties Melnās jūras krastā, kā arī izbraukt ekskursijā ar kuģīti pa jūru. Vakarā
noteikti jāapmeklē muzikālās strūklakas Batumi promenādē. Naktsmītne Batumi.
8. Diena
Priekšpusdienā – ekskursija vietējā gida pavadībā pa Batumi tuvāko apkārtni un (vai) Batumi Botāniskā dārza
apmeklējums. Pēcpusdienā brīvs laiks pie jūras. Batumi tirgus apmeklējums un suvenīru iepirkšana saviem
mīļajiem. Vakarā iespēja apmeklēt kādu krodziņu, un noskatīties gruzīnu deju un dziesmu muzikālo priekšnesumu.
9. diena
Brauciens uz Tbilisi lidostu. Lidojums Tbilisi – Rīga ar pārsēšanos 22:25 nolaišanās Rīgā.
Cenā ietilpst:
 lidojums Rīga-Tbilisi-Rīga (iekļautas visas nodevas),
 rokas bagāžas 7 kg?,
 reģistrēta bagāža 23 kg?,
 transporta izdevumi (komfortabls mikroautobuss, maksimālais grupas lielums – 8 cilvēki),
 šoferis – gids,



8 naktis maršrutā minētajās naktsmītnēs (labi apartamenti Tbilisi un Batumi pilsētas centrā, 2-3-vietīgas
istabas, virtuve ar vismaz minimālo aprīkojumi ēdiena gatavošanai, ledusskapis)
 veselības apdrošināšana.
Papildizdevumi:
 ieejas maksa apskates vietās, ēšana.

tel. 29563697
info@baldonescelotajs.lv

