
 
 

 

 

Gruzija 

11 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

27.08.-06.09.2023. 

Ceļojuma cena:  

EUR 950

 

1. diena  

18:00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga  – Stambula - Tbilisi (Turkish airlines). 

2. diena  

4:30 ierašanās Tbilisi. Brauciens uz nakstmītni. Naktsmītne – apartamenti Tbilisi centrā. Naktsmiers līdz 10:00. 

Vēlās brokastis. Tbilisi apskate kājām. Rustavelli avēnija,  Brīvības laukums, ultramodernais Miera (Draudzības) 

tilts, vecpilsēta, Narikalas cietoksnis, Gruzijas augstvērtīgo vīnu 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. Pusdienas interesantā krodziņā pašas Nekurienes vidū. 

Tbilisi sēra pirts apmeklējums. Atgriešanās naktsmītnē.  

4. 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. Bodbes klosteris – Sv. Nino atdusas 

vieta. Pirms saulrieta – pastaiga pa Signagi pilsētiņu. Atgriešanās naktsmītnē.  

5. diena 

Brauciens Kaukāza kalnos ar mērķi ieraudzīt Kazbeka virsotni – 5047 m. vjl. Uzbrauksim 2300 m. vjl. Pa ceļam 

pieturas brīnišķīgu kalnu ainavu fotogrāfēšanai. Īsa pietura Ananuri cietokšņa kompleksa apskatei. 3km pārgājiens 

kalnos, apskatot 2 ūdenskritumus. Apskatīsim Gergeti baznīcu un labos laika apstākļos redzēsim Gruzijas 

slavenākā kalna virsotni. Atgriešanās naktsmītnē. 

6. diena 

Pametam Tbilisi. Krusta baznīca. No Krusta baznīcas paveras iespaidīgs skats uz seno galvaspilsētu Mchetu, un 

vietu, kur Aragvi ietek Kūrā. Mcheta – senā Gruzijas galvaspilsēta. Mcheta ar savu Svjatichoveli baznīcu ir vēl 

viens svarīgs Gruzijas reliģiskais centrs. Otrs Mchetas tituls – suvenīru galvaspilsēta. Gori pilsēta – ievērojama 

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

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

Naktsmītne Gruzijas laukos, kaut kur pie Vardzijas. 

7. diena 

Ekskursija uz Vardzijas alu pilsētu un Rabatas cietoksni. Vardzija. Zemestrīcē un karadarbībā sagrautā alu pilsēta 

joprojām atstāj iespaidu uz ikvienu apmeklētāju. Gādreiz te bija ap 400 mājokļu, 13 baznīcas, vīna pagrabi utt. Tā 

atradās grūti pieejamā vietā, un ilgi kalpoja kā Gruzīnu reliģijas un kultūras centrs. Mūsdienās - iespējams 

iespaidīgākais UNESCO objekts Gruzijā. Atjaunotais Rabatas 12. gs. cietoksnis ir izcila pieturas vieta ceļotājiem. 

Cietoksnis ir tolerances simbols pret dažādu tautību un reliģiju pārstāvjiem – joprojām tā sienu iekšpusē atrodas 5 

dievnami. Iztaigāsim plašo cietoksni un uzkāpsim tā torņos lai baudītu apkārtnes kalnaino panorāmu. Brauciens uz 

Batumi. 

8. diena 

Izbrauciens pa Adžārijas kalniem. Skaisti kalnu ceļi un ainavas. Pastaigāsim pa 13. gs. tiltu, apskatīsim Mucunheti 

ūdenskritumu un mazu baznīciņu uz klints upes krastā. Uzbrauksim kalnā pie Batumi no kura paveras fantastisks 

skats uz Batumi un Melno jūru. Pēcpusdienā – atpūta Batumi, saules un ūdens peldes. Naktsmītne Batumi. 

9. 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. 

 

 



10. Diena 

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

ūdenskritumiem – īpašs piedzīvojums kopā ar gruzīnu šoferi. Pelde aukstā ūdenī pie ūdenskrituma.  Naktsmītne pie 

lidostas. Atlieku vakars Gruzijā. 

11. diena 

1:30 transfērs uz Tbilisi lidostu. 4:10 lidojums Tbilisi  – Stambula - Rīga. 10:40 nolaišanās Rīgā. 

 

 

 

 

Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Tbilisi-Rīga (Ar pārsēšanos Stambulā - aviosabiedrība Turkish airlines), 

 rokas bagāžas (8 kg), 

 nododamā bagāža (30 kg), 

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

 šoferis – gids, 

 10 naktis maršrutā minētajās naktsmītnēs (5 naktis apartamenti- privāta pansija Tbilisi pilsētas centrā ar 

brokastīm (2-3-4-vietīgas istabas, virtuve ar vismaz minimālo aprīkojumu ēdiena gatavošanai, ledusskapis, 

labierīcības uz 4 cilvēkiem); 3 naktis viesnīca ar brokstīm Batumi, 2-vietīgas istabas; viesu māja laukos pie 

Vardzijas ar brokastīm, 2-3-vietīgas istabas; pēdējā nakts Tbilisi pirms lidojuma – viesu māja bez brokastīm 

(iespējams tā pati, kura būs pirmās 5 naktis). 

 veselības apdrošināšana - ceļojumu polise no BTA. 
Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās. 

 

   

 

 

 
 

 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv 
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