
 
 

 

 

Gruzija 

9 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

26.08.-03.09.2020. 

Ceļojuma cena:  

EUR 650

 

1. diena  

20:45 tikšanās Rīgas lidostā. 23:05 Lidojums Rīga  – Tbilisi. 3:30 ierašanās Tbilisi. 

Brauciens uz Tbilisi centru. Naktsmītne Tbilisi. 

2. 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. 

3. 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. Tbilisi sēra pirts kompleksa apmeklējums. Naktsmītne Tbilisi.  

4. 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 mazākā kalnā (2 st. turp-atpakaļ) uz  Gergeti baznīcu. Atpakaļceļā – īsa pietura Ananuri 

cietokšņa kompleksa apskatei. Naktsmītne Tbilisi.  

5. diena 

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

Ekskursija vīna darītavā. Pusdienas privātā vīndara mājās – ar šašliku un vīnu. Brauciens līdz Boržomi. Naktsmītne 

Boržomi. 

6. diena 

Beidzot var dzert lētu Boržomi ūdeni, kamēr plīst. Pastaiga pa Boržomi minerālūdens parku. Brauciens līdz 

Batumi. Vakara ekskursija pa Batumi. Slavenās Batumi muzikālās strūklakas, viena no interesantākajām 

McDonalda restorāna celtnēm pasaulē, Melnās jūras krasts. Naktsmītne Batumi. 

7. Diena 

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

klints upes krastā. Atgriešanās Batumi. Batumi apskate –  pilsētas centrs, čačas strūklaka (diemžēl nedarbojas), 

Alfabēta tornis un citi brīnumi. Iepirkšnās Batumi tirgū. Naktsmītne Batumi. 

8. 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 uz Tbilisi. Pietura Gori 

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

piemineklis. Naktsmītne Tbilisi. 

9. diena 

2:00 transfērs uz lidostu. 4:30 lidojums Tbilisi  – Rīga. 7:00 nolaišanās Rīgā. 

 

 

Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Tbilisi-Rīga (aviosabiedrība Air Baltic), 

 rokas bagāžas 55x40x23 un mazā somiņa 30x40x10= abas kopā (8 kg), 

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

 šoferis – gids, 

 8 naktis maršrutā minētajās naktsmītnēs (Apartamenti Tbilisi pilsētas centrā ar brokastīm (2-vietīgas istabas, 

virtuve ar vismaz minimālo aprīkojumu ēdiena gatavošanai, ledusskapis, labierīcības uz 4 cilvēkiem); viesnīca 



ar brokstīm Batumi, 2-vietīgas istabas; Privāta pansija ar brokastīm Boržomi 2-3-vietīgas istabas; 1 nakts -

viesnīca bez brokastīm Tbilisi, 2-vietīgas istabas. 

 veselības apdrošināšana, ieskaitot COVID-19 ārstniecības izdevumus. 
Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 70 turp-atpakaļ lidojumam, 

 ja noteikti vēlaties sēdēt blakus, vietas izvēle lidmašīnā 8-10 EUR vienam lidojumam (šobrīd gan pilnīgi blakus 

nevienam neļauj sēdēt .). 
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