
 
 

 

 

Gruzija (Svanetija) 

12 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

25.06.-06.07.2023. 

Ceļojuma cena:  

EUR 970

 

1. diena  

18:20 tikšanās Rīgas lidostā. Tiešais lidojums Rīga – Kutaisi. 

2. diena   

1:25 ierašanās Kutaisi. Naktsmītne pie Kutaisi. Brokastis. Brauciens uz Mestiju. 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. Pilsētā šobrīd pieejamas ap 100 naktsmītnes. Naktsmītne Mestijā. 

3. diena 

Sākam 4 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 14 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 Adiši. 

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, taču parasti par nelielu samaksu 

izmantojam zirgu transportu. 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 5 h un pabeidzam pārgājienu Ušguļos. Pa ceļam iesim caur Lalhoras 

ciemu, kur kopš seniem laikiem 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). Papildus programma pēc izvēles – 5 km pārgājiens uz Škaras ledāju. Pakaifosim ciematā 

un ar vietējo džipu dosimies atpakaļ uz Mestiju (aptuveni 1,5 stundu brauciens) Naktsmītne Mestijā. 

7. diena 

Vietējais viena virziena pārgājiens aptuveni 6 h, aptuveni 15 km. Vietējais transports nogādā mūs sākumpunktā un 

mēs nākam atpakaļ uz Mestiju. Apskatīsim Koruldas ezerus, kas atrodas 2700 m. vjl. Vidējas grūtības maršruts. 

Varam uzkāpt līdz 3000 m augstumam un pieskarties sniegam. Dodoties atpakaļ 2300 m augstumā jau ir ieraugāms 

Mestijas lidlauks. 2200 m augstumā sasniedzam skatu laukumu ar lielu krustu. Atgriežamies Mestijā. Naktsmītne 

Mestijā. 

8. diena 

Vietējais pārgājiens galvas izvēdināšanai. Ar pacēlāju uzbrauksim aptuveni 1600 m augstumā un noiesim 6 km, tad 

pasēdēsim kafejnīcā un iedzersim aukstu alu . Šajā vakarā par papildus samaksu var noorganizēt vietējās 

folkloras grupas uzstāšanos vai apmeklēt kinoseansu (starptautiskas balvas saņēmusi, Svanetijā filmēta filma 

“Māte”). Naktsmītne Mestijā. 



 

 

 

9. diena 

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

Batumi. 

10. 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, apmeklēt 

Delfināriju vai akvāriju. Vakarā noteikti jāapmeklē muzikālās strūklakas Batumi promenādē. Naktsmītne Batumi. 

11. diena 

Brīvs laiks pastaigām pa Batumi vai saules un jūras baudīšanai un (vai) vietējā ekskursija uz Mucunheti 

ūdenskritumu. Batumi tirgus apmeklējums un suvenīru iepirkšana saviem mīļajiem. Naktsmītne Batumi. 

12. diena  

9:00 transfērs uz Kutaisi. Lidojums Kutaisi - Rīga. 18:30 nolaišanās Rīgā. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Kutaisi-Rīga (aviosabiedrība Wizzair), 

 rokas bagāža 45x25x20 (10 kg), 

 transporta izdevumi (mikroautobusu, džipu īre, maksimālais grupas lielums – 10 cilvēki), 

 grupas vadītājs - gids, 

 4 naktis viesnīcā Mestijā (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis un vakariņas), 

 3 naktis viesu mājās Kalnos (2-4-vietīgas istabas, dušas telpas un WC var būt uz lielāku cilvēku skaitu, 

brokastis, vakariņas un pusdienu paka pārgājienam), 

 3 naktis Batumi (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis), 

 1 nakts Kutaisi (2-vietīgas istabas ar labierīcībām, brokastis), 

 veselības apdrošināšana - ceļojumu polise no BTA, iekļauts kalnu pārgājienu apdrošināšanas segums. 
Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās Batumi, pacēlājs kalnos, 

 nododamā bagāža 20 kg (95 EUR) turp-atpakaļ lidojumam, 

 nododamā bagāža 10 kg (55 EUR) turp-atpakaļ lidojumam 

 

   

 

 

 
 

 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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