
 
 

 

 

Gruzija (Svanetija) 

11 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

25.06.-05.07.2022. 

Ceļojuma cena:  

EUR 840

 

1. diena  

10:30 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga  – Stambula - Batumi. 19:40 ierašanās Batumi. Naktsmītne Batumi. 

2. diena   

Izbraucam uz Mestiju. Ja ir piemēroti laika apstākļi, apstāsimies Magnetiti pludmalē lai baudītu saules un jūras 

peldes Melnajā jūrā. Iekārtošanās viesnīcā Mestijā. Vakarpusē pastaiga pa Mestiju lai iepazītu pilsētu un svanu 

Vēstures un etnogrāfiskā muzeja apskate. Mestiju dēvē par Augšsvanetijas galvaspilsētu. Tā ir vienīgā pilsēta 

Svanetijā, kurā dzīvo ap 1900 iedzīvotāju. Kopš 2000šo gadu vidus pilsētā strauji ielauzies tūrisms. Pilsātā šobrīd 

pieejamas ap 100 naktsmītnes. Naktsmītne Mestijā. 

3. diena 

Sākam 3,5 dienu pārgājienu no Mestijas uz Ušguļiem. Pirmās dienas posms. Mestija – Tsaldashi (Žabež). 20 km 

pārgājiens no 1400 m. vjl. līdz 1700 m. vjl. 7 stundas. Iesim pa kalnu takām nevis galveno ceļu. Aptuveni pusceļā 

sasniegsim Lahir ciematu 1740 m vjl. Mazajā ciematiņā ar 83 cilvēkiem slejas 16 slavenie Svanetijas torņi. 

Nedaudz zemāk esošais ciems Žamuš smagi cietis sniega lavīnā 1987. gadā. Tā skaitās lielākā katastrofa Svanetijas 

mūsdienu vēsturē. Naktsmītne. 

4. diena 

Otrās dienas posms. Žabež – Hediš (Adiši). Aptuveni 12-15 km. No 1700 m augstuma uzkāpsim līdz pārejai 2400 

m. un iesim lejā uz ciematu līdz 2100 m. Pa ceļam redzēsim Tetnuldi kalnu slēpošanas kūrortu, zaļas pļavas, zilus 

mežus. Hedišā dzīvo ap 80 cilvēku. Ciematā ir 7 baznīcas. 1937. gadā miliči kādai baznīcai atņēma 1000-gadīgu 

bībeli, un tagad tā apskatāma Mestijas muzejā. Naktsmītne. 

5. diena 

Trešās dienas posms. Hediš – Iphrari (Iprel). 18 km. Aptuveni 8 stundas. Šo posmu var sadalīt 3 nosacītās daļās. 

Sākums 2100 m. vjl. Relatīvi horizontāls gājiens gar Adišas upi – kalnu grēdas šķērsošana ar pāreju 2722 m 

augstumā – relatīvi horizontāls gājiens paralēli Kaldes upei. Pārgājiena beigas 2000 m. vjl. Pārgājienā paredzēta 

Adišas upes šķērsošana. Vasarā to normāli var izdarīt brienot līdz ceļgaliem ūdenī. Pa ceļam netālu redzēsim arī 

Hedišas ledāju. Trešajā pārgājiena posmā sasniedzam Kalde ciematu, kurā neviens pastāvīgi vairs nedzīvo, bet 

viena ģimene esot vasarās atvērusi kafejnīcu un pat viesnīcu. Naktsmītne Iprel. 

6. diena 

Ceturtās dienas posms. Aptuveni 12 km 4 h un pabeidzam pārgājienu Ušguļos. Pa ceļam iesim caur Lalhoras 

ciemu, kur kopš seniem laikie darbojies Svanetijas parlaments (tautas sapulce). Pārgājiena sākums 2000 m vjl., bet 

Užguļi atrodas 2060 -2200 m vjl. Tas ir vairāku ciemu apvienojums no kuriem viens – Čežeš iekļauts UNESCO 

sarakstā, kurš pretendē uz titulu – augstākais pastāvīgi apdzīvotais ciemats Eiropā. Čežešā saglabājušies 33 

Svanetijai raksturīgie torņi. Skati pasakaini! Aptuveni 13 km attālumā pa gaisa līniju atrodas augstākā Gruzijas 

virsotne – Škara (5068m).Pakaifosim ciematā un ar vietējo džipu dosimies atpakaļ uz Mestiju (aptuveni 3,5 stundu 

brauciens) Naktsmītne Mestijā. 

7. diena 

Vietējais pārgājiens uz Chaladi Ledāju. Aptuveni 6-7 h turp-atpakaļ. Aptuveni 22 km. Pārgājiena sākums Mestijā 

1400 m. vjl., augstākais punkts pie ledājā 2022 m vjl. Naktsmītne Mestijā 

8. diena 

Vietējais viena virziena pārgājiens aptuveni 10 h, aptuveni 30 km. Vietējais transports nogādā mūs sākumpunktā un 

mēs nākam atpakaļ uz Mestiju. Vidējas grūtības maršruts. Pārgājiena sākums Māzerā, tiekamies pie skolas stadiona 

(1600 m. vjl.). Pārgājiena sākumposmā pamestais ciemats Gul, kur vēl ieraugāma gan skolas, gan baznīcas celtne. 

Tālāk dodamies caur kalnu ganību rajonu līdz sasniedzam GUL kalnu pāreju 2956 m. vjl., kas mūsu ceļojumā būs 

absolūti augstākā vieta. Kāpjot lejā ieraugāmi mazi ezeriņi. Novirzoties no maršruta ir apskatāmi lielāki - Koruldas 

ezeri. Ja pietiks spēka apskatīsim arī tos. 2300 m augstumā jau ir ieraugāms Mestijas lidlauks. 2200 m augstumā 

sasniedzam skatu laukumu ar lielu krustu. Naktsmītne Mestijā. 



9. diena 

Brauciens uz Batumi. Pa ceļam piestājam magnētisko melno smilšu pludmalē Melnās jūras piekrastē. Vakara 

pastaiga-ekskursija Batumi – muzikālā strūklaka, pilsētas centrs, čačas strūklaka, Alfabēta tornis un citi brīnumi. 

Naktsmītne Batumi. 

10. Diena 

Brīvs laiks pastaigām pa Batumi vai saules un jūras baudīšanai. Batumi tirgus apmeklējums un suvenīru iepirkšana 

saviem mīļajiem. Naktsmītne Batumi. 

11. diena 

8:00 transfērs uz lidostu. Lidojums Batumi  – Stambula - Rīga. 19:15 nolaišanās Rīgā. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Batumi-Rīga (aviosabiedrība Turkish Airlines), 

 rokas bagāžas 55x40x23 (8 kg), 

 nododamā bagāža 30 kg 

 transporta izdevumi (mikroautobusu, džipu īre, maksimālais grupas lielums – 8 cilvēki), 

 grupas vadītājs - gids, 

 10 naktis maršrutā minētajās naktsmītnēs, vismaz brokastis (brokastu varētu nebūt pēdējā rītā pirms lidojuma). 

 veselības apdrošināšana - ceļojumu polise no BTA, ieskaitot COVID-19 ārstniecības izdevumus un citi ar šo 

zarazu saistītie riski (nedošanās ceļojumā u.c riski), iekļauts kalnu pārgājienu apdrošināšanas segums. 
Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās. 

 

   

COVID-19 informācija šobrīd (28.04.2022.) – Iebraukšana Gruzijā atļauta visiem – būtisku un 

nebūtisku iemeslu ceļojumiem. Vakcinētiem cilvēkiem jāuzrāda derīgs sertifikāts par pabeigtu 

vakcināciju (paši atbildīgi par visu, kas ar to saistās). Nevajag veikt testus vai atrasties pašizolācijā 

pēc ceļojuma. Šobrīd neder pārslimošanas sertifikāts. Nevakcinētiem cilvēkiem jāveic tests 72 h 

pirms ielidošanas Gruzijā (testa rezultāts tulkots krievu vai angļu val.). Tūlīt došos uz Gruziju un 

dzīvē redzēšu kādi noteikumi ir spēkā. Ierodoties Stambulā tie paši noteikumi, bet tur der arī derīgs 

pārslimošanas sertifikāts. 

Apdrošināšanas polise sedz arī ceļojumā nedošanās zaudējumus, ja īsi pirms ceļojuma saslimsiet ar 

COVID, kā arī, ja ceļojuma laikā saslimsiet ar COVID (uzrādīs pozitīvu testu). Sedz zaudējumus 

max. 750 EUR (papildus naktsmītne, lidojums). Lūdzu informējiet, ja Jūs izvēlēsieties savu (citu) 

apdrošināšanas kompāniju. 
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