Datums
1.diena
2.diena

3.diena

Programma
Lidojums. Došanās atklāt Gruziju!
Ierašanās Tbilisi. Tikšanās ar gidu un brauciens uz viesnīcu.
Iekārtošanās viesnīcā un atpūta pēc lidojuma.
Brokastis viesnīcā.
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… Apmeklēsim arī „Maizes
namu”, kur būs iespēja redzēt kā tiek cepta
tradicionāla gruzīnu maize.
Vakariņas kolorītā vietējā restorānā.
Nakts viesnīcā Tbilisi.
Brokastis viesnīcā.
Pēc brokastīm 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.
Pusdienas pa ceļam uz Kazbegi.
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.

4.diena

5.diena

6.diena

7.diena

Iekārtošanās viesnīcā Kazbegi reģiona pilsētā Stefancmindā.
Atpūta un vakariņas viesnīcā.
Brokastis viesnīcā.
Pēc brokastīm brauciens pa Gruzijas
Kara ceļu uz Mtskhetu - 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 pusdienām pārbrauciens uz Tbilisi
un brīvais laiks.
Vakarā izbrauciens pie dabas Tbilisi apkaimē, kur svinēsim Līgo svētkus latviešu
– gruzīnu stilā ar ugunskuriem, vīnu, alu, sieru, gruzīnu nacionālajiem ēdieniem,
dziesmām un dejām.
Naktī atgriešanās viesnīcā Tbilisi.
Brokastis viesnīcā.
Diena individuālai atpūtai un Tbilisi apskatei. Iesakām vairākas apmeklējuma
vērtas vietas:
Sērūdeņraža pirtis, kur iespējams relaksēties pēc Līgo svētku svinēšanas (par
papildus maksu).
Vakarā iespējams apmeklēt profesionāla folkloras ansambļa koncertu folkloras
teātrī „Nabadi”, kur iespējams gūt iespaidu par Gruzijas folkloru – dziesmām un
dejām (par papildus maksu). Iespējams arī ieturēt vakariņas.
Nakts viesnīcā Tbilisi.
Brokastis viesnīcā.
Izbraukšana no viesnīcas un došanās uz
Kaheti reģionu.
Gruzija tiek uzskatīta par vīna ražošanas
šūpuli un Kaheti ir slavenākais vīnogu
audzēšanas reģions valstī.
Ierašanās Sagaredžo pilsētā. Pusdienas
etnogrāfiskā muzeja restorānā „Halhuri
Sahli” („Tautiskais nams”).
Pēc pusdienām došanās ekskursijā uz Signagi pilsētu.
Signagi celta pēc cara Erakla rīkojuma 18. gs. un ir apjozta ar iespaidīgu
viduslaiku mūri ar 23 torņiem. Mūsdienās, pēc iespaidīgiem renovācijas
projektiem, senā Signagi pilsēta ir atjaunota un to uzskata par spilgtāko Kaheti
reģiona kultūras un vēstures „pērli”.
Vakarpusē pārbrauciens uz Gurdžāni un iekārtošanās viesnīcā. Vakariņas
restorānā.
Brokastis viesnīcā.
Pēc brokastīm uzsāksim Kaheti reģiona apskates un iepazīšanas ekskursiju.

Pirmā pieturvieta šīs dienas maršrutā būs
ievērojamā gruzīnu dzejnieka Kņaza
Aleksandra Čavčavadze dzimtā pilsētiņa –
Cinandali, kas ir iecienīta atpūtas vieta,
galvenokārt, cietokšņa, skaistā parka un
Alazanskas ielejas ainavu dēļ. Pusdienas
gruzīnu – latviešu restorānā.
Pēc pusdienām brauciens uz Telavi, kas ir
Kaheti reģiona galvaspilsēta. Vispirms
apmeklēsim Alaverdi ciemu, kurš ievērojams ar gruzīnu viduslaiku arhitektūras
paraugu – Cminda Sv. Georgija katedrāļu kompleksu, kas celts 11. gs. sākumā.
Pievakarē atgriešanās Gurdžāni viesnīcā un laiks atpūtai.
Vakariņas Čumlaki ciematiņā, kas atrodas Gurdžāni. Vakariņas ieturēsim
kolorītas gruzīnu ģimenes lokā, lai tuvāk iepazītu Kaheti reģiona un visas Gruzijas
iedzīvotājiem raksturīgo viesmīlību un mentalitāti.
Pēc vakariņām atgriešanās viesnīcā.
8.diena

9.diena

Brokastis viesnīcā.
Pēc brokastīm dosimies pēdējā izbraucienā pa
interesantākajām apskates vietām Gruzijā.
Brauciens sāksies ar viesošanos Gremi pilsētiņā, kas
atrodas Kaukāza kalnu pakājē – apskatīsim Gremi
ercenģeļa baznīcu, kas celta 1565. gadā un sastāv no
cietokšņa un dievnama.
Pēc baznīcas apskates dosimies uz vīna darītavu
Kvareli pilsētā, kur būs lieliska iespēja degustēt
Gruzijas izcilos vīnus un ieturēt vieglas pusdienas.
Pēcpusdienā atgriezīsimies 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,
gruzīnu dziesmām un dejām!
Ap pusnakti pošanās ceļā uz Tbilisi lidostu, lai dotos mājup.
Lidojums.

