1.diena 16.septembris – došanās atklāt Gruziju!
Tikšanās lidostā Rīga plkst.16:30. Plkst. Lidojums Rīga – Stambula 18:45 – 21:45
2.diena 17.septembris – ierašanās viesmīlīgās Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi
Lidojums: Stambula – Tbilisi 00:10 – 03:20
Plkst. 03:20 ierašanās Tbilisi. Tikšanās ar gidu un brauciens uz viesnīcu.
Iekārtošanās viesnīcā un atpūta pēc lidojuma. City Hotel, www.hotelcity.ge/
Brokastis viesnīcā. Pēc tam Tbilisi ievērojamāko vietu apskate- vecpilsētas un jaunās pilsētas daļas
apskate. Pilsēta piedāvā lieliskus un daudzveidīgus skatus, lielākā daļa no tiem ir senlaicīgi… Visas
interesantākās vietas vecpilsētā ir tikai dažu minūšu gājienā viena no otras. Ekskursija sāksies ar vecās
Tbilisi apskati: Metekhi baznīca (13. gadsimts), Abanotubani sērūdeņraža
pirtis,par kurām atzinīgi izteicies pat Puškins… Pastaiga pa slaveno
vecpilsētas ielu kā Šardēna ielu,kur atrodas
Tbilisi viens no
pazīstamākajiem apskates objektiem – leļļu teātra pulkstenis, kas katru
stundu rāda kādu pazīstamu pasakas ainu. Pusdienas individuāli. Pēc tam
ar pacēlāju dosimies uz Mtacminda kalna skatu laukumu, kur redzama
pilsētas neaizmirstamā panorāma. Pēc tam apmeklēsim oāzi pilsētas centrā botānisko dārzu. Vakariņas kolorītā vietējā restorānā. Nakts viesnīcā Tbilisi.
3.diena 18.septembris - Tbilisi – Signagi – Bodbe – Cinandali – Telavi – Gurdžani - Tbilisi
Brokastis viesnīcā. Pēc tam dosimies uz Kahetijas pusi. Pirmais, ko apmeklēsim būs Signagi – pilsētu
18.gds.cēlis cars Erekls, apjožot to ar 23 sargtorņiem, kuri katrs tikai nosaukti tuvējo ciemu vārdos. Šodien
pilsēta ļoti mainījusies – pilnībā atrestaurēta tā ieguvusi kādreizējo spozmi. Pēc pilsētas iepazīšanas tālāk
mūsu ceļš vedīs uz sieviešu klosteri Bodbē. Šajā klosterī, kurš arī šobrīd reāli darbojas atrodas viena no
nozīmīgākajām katedrālēm valstī – Sv.Ninas katedrāle. Pats klosteris jau vēstures avotos pieminēts
850.gadā. Pēc tam ceļš mūs vedīs uz Cinandali – šodien slavena kā kņaza Aleksandra Čavčavades slavena rakstnieka dzimtā pilsēta. Pēc tam uz Telavi - aplūkosim tirgum, kur var sajust īstu nacionālo
kolorītu. Kā nākamo apmeklēsim Gremi, neliels ciemats Kaukāza pakājē - šeit atrodas erceņģela Mihaila
baznīca. Patiesībā tas ir baznīcas un cietokšņa komplekss, kurš uzbūvēts jau tālajā 1565.gadā.
Dienas noslēgumā došanās uz Gurdžāni, lai paciemotos tradicionālā kahetiešu ģimenē.
Kahetiešu mājās mūs uzņems viesmīlīga ģimene, kas pastāstīs gan par kahetiešu tradīcijām, gan arī
dalīsies vīna darīšanas un gruzīnu virtuves noslēpumos. Apskatīsim speciālu tvertni vīna darīšanai, kas
izgatavota no milzīga koka stumbra un tiek dēvēta par „sacnaheli”. Speciālists pastāstīs un demonstrēs
kā Kaheti reģiona iedzīvotāji senatnē ir gatavojuši vīnu. Mums būs ekskluzīva iespēja vērot un arī
piedalīties gruzīnu nacionālā dzēriena „čačas” pagatavošanā (čača ir vietējais degvīns, aptuveni 45
grādus stiprs). Mums būs iespēja iemēģināt roku arī vietējā garduma „čurčela”
gatavošanā. Čurčela ir iecienīts gruzīnu kārums, ko pagatavo no grieķu
riekstiem un vīna mērces.
Pēc šiem gastronomiskajiem piedzīvojumiem ģimene mūs uzņems kamīnzālē,
kur īpaši mums tiks rīkots tradicionāls gruzīnu bankets ar dažādām delikatesēm
un gruzīnu dziesmām! http://winehousegurjaani.ge/index.php/en/home-en/
Pēc tam atgriešanās Tbilisi. City Hotel, www.hotelcity.ge/

4.diena 19.septembris – Tbilisi - Mstkheta – Ananuri - Kazbegi
Brokastis viesnīcā.
Pēc brokastīm brauciens pa Gruzijas Kara ceļu uz Mstkhetu - 3000 gadus senu pilsētu, kas ir bijusi
Gruzijas – Ibērijas karaļvalsts senā galvaspilsēta un reliģiskais centrs, kur apskatīsim vēsturiskās vietas:
Jvari baznīcu (6. gadsimts) un Svetitskhoveii katedrāli (11. gadsimts).
Mstkheta atrodas gleznainā ielejā pie Mtkvari un Aragves upju satekas.
Leģenda vēsta, ka pazemē zem katedrāles ir Sv. Sidonijas kaps, kas tikusi
apglabāta Kristus drānās. Jvari un Svetitskhoveli ir iekļauti UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā. Pusdienas restorānā Mstkhetā.
Pēc tam došanās braucienā pa Gruzijas Kara ceļu, kas vijas caur Aragves
upes ieleju. Brauciena laikā paveras gleznaini skati uz Gruzijas kalnienēm.
Pa ceļam viesosimies Ananuri arhitektūras kompleksā. Ananuri izsenis ir bijusi Aragves valdnieku
rezidence. 16. – 17.gs. celtais komplekss ir kalpojis gan kā reliģisks centrs, gan arī kara un armijas
vajadzībām. Galvenais apskates objekts kompleksā ir jaunavas Marijas baznīca, kas slavena ar skaistajām
freskām, kurās iemūžināti reliģiski sižeti.
Pēc Ananuri dodamies uz Stefancmindu. Pēc ierašanās došanās uz Gergeti – reģiona pašu
interesantāko vietu. Piebilde - šeit iet tikai vietējais transports un tas ir par papildus maksu – 35,EUR mašīna!
Kazbegi atrodas 1700 m virs jūras līmeņa. Populārākais apskates objekts Kazbegi ir Trīsvienības baznīca,
kas paceļas pār Kazbegi un tās tuvāko apkārtni. No šejienes paveras brīnišķīgs skats uz tuvāko apkārtni,
kā arī uz Kazbeka virsotni (5047 m), kas ir viena no piecām 5000 m augstajām virsotnēm Kaukāzā.
Iekārtošanās viesnīcā Kazbegi reģiona pilsētā Stefancmindā. Vakarā būs iespējams pašiem izveidot
slavenos hinkali - Gruzijas vienu no gardākajiem ēdieniem! Pie kam to darīsim vietējā ģimenē, te arī
vakariņosim! Nakšņojam Rooms Hotel Kazbegi, http://roomshotels.com/
5.diena 20.septembris – Kazbegi – Gori – Upliscihe - Borjomi
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens uz Borjomi. Pirmais pieturpunkts būs Gori pilsēta, kura pazīstama kā
J.Staļina dzimtā pilsēta, bet nedaudz nesenākā vēsturē kā pilsēta, kur norisinājās aktīva karadarbība
2008.gadā. Apmeklēsim Staļina muzeju, kur var redzēt gan viņa dzimto māju, gan personīgās lietas un
pat vagonu, ar kuru pārvietojās pa valsts teritoriju. Pēc muzeja apmeklējuma, dosimies tālāk uz vienu no
senākajām vietām Gruzijā - uz Upliscihe – senā alu pilsēta, kura tika izveidota 1.gs.p.m.ē. šobrīd šis
muzejs ir viens no unikālākajiem pasaulē!
Pēc tam dosimies uz Borjomi – arī pasaulslavena vieta, pateicoties tās ielejas minerālūdeņiem. Gruzīni
mēdz jokot, ka Borjomi tāpat būtu labs kūrorts, bet ja vēl ar saviem minerālūdeņiem – tad vēl jo labāk!
Iekārtošanās viesnīcā Borjomi Palace, http://borjomipalace.ge/en . Vakariņas viesnīcā.
6.diena 21.septembris – Borjomi – Martvilli kanjons - Batumi
Brokastis viesnīcā. Došanās uz Batumi. Pa ceļam apmeklēsim vienu no unikālākajiem kanjoniem –
Martvilli – kanjona garums ir 2400 m, dziļums 40 m. Tā centrā atrodas ļoti skaists ūdenskritums.
Pēc kanjona iepazīšanās dosimies uz Batumi, kur ierašanās jau pievakarē.
Iekārtošanās viesnīcā Piazza for Color, http://www.piazza.ge/th_place/4-colors/
Vakariņas vietējā restorānā.
7.diena 22.septembris – Batumi - botāniskais dārzs – Gonno cietoksnis - Batumi
Brokastis viesnīcā. No paša rīta iepazīsimies ar reģiona pērli – Botānisko dārzu. Pateicoties unikālajām
koku un augu sugām, kuras šeit daudzu gadu laikā ir savāktas un audzētas, šodien tas ir pasaules TOP
10 botānisko dārzu sarakstā. Botāniskā dārza teritorija ir 114 ha.
Pēc botāniskā dārza iepazīšanas mēs dosimies uz Turcijas pusi, kur apmeklēsim Gonno cietoksni, viens
no labi saglabājušiem cietokšņiem Gruzijā, kura vēsture aizsākas jau 1 gs.p.m..ē.
Pēc tam atgriešanās Batumi un delfinārija apmeklējums.
Nakts viesnīcā Piazza for Color, http://www.piazza.ge/th_place/4-colors/
Vakariņas vietējā restorānā.

8.diena 23.septembris Batumi
Brokastis viesnīcā.
Diena individuālai atpūtai pilsētā. Iespējams uzbraukt ar pacēlājiem kalnos. Lai baudītu skatu virs
pilsētas. Nakts viesnīcā Piazza for Color, http://www.piazza.ge/th_place/4-colors/
Vakariņas vietējā restorānā.
9.diena 24.septembris Batumi
Brokastis viesnīcā.
Diena individuālai atpūtai pilsētā. Iespējams apmeklēt muzejus vai veikt iepirkumus vai arī baudīt sauli
pie Melnās jūras. Nakts viesnīcā Piazza for Color, http://www.piazza.ge/th_place/4-colors/
Vakariņas vietējā restorānā.
10.diena 25.septembris – Batumi – Stambula - Riga
Brokastis viesnīcā. Transfērs uz lidostu Batumi ap 07:30
Lidojums: Batumi – Stambula 10:15 – 11:20
Stambula – Rīga 14:50 – 17:50

Brauciena cena 1 personai: EUR 1686,Cenā iekļauts:
 Aviobiļete Rīga – Stambula – Tbilisi; Batumi – Stambula –










Rīga;
Lidostu nodokļi;
Izmitināšana 4* viesnīcās divvietīgos numuros;
Komfortabls autobuss visam maršrutam;
Krieviski runājoša gida pakalpojumi visas tūres laikā;
Ēdināšanas kā minēts programmā;
Hinkali meistarklase;
Bankets Gurdžāni;
Ieejas biļetes Cinandali, Staļina muzejā, Upliscihe, Gremi, Martvilli,Gonno, botāniskajā dārzā;
Medicīniskā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem;

Cenā nav iekļauts:
 Medicīniskā apdrošināšana;
 Dzērieni;
 Ieejas citos maksas objektos ārpus programmas;
 Brauciens ar džipiem Kazbegi – EUR 35, Personiskie izdevumi;

Skolas 30-2, LV-1010 Rīga
Tel: 67223112;
GSM: 29405500
E-mail: digitours@digitours.lv
Web: www.digitours.lv

