
 
Diena Maršruts Naktsmītnes 
1.diena  

 

Lidojums: Rīga – Tbilisi. 

Transfērs lidosta - viesnīca.  

Nakts viesnīcā. 

Nakts viesnīcā 

Tbilisi 

2. diena  

 

Brokastis viesnīcā. Ap pusdienas 

laiku Tbilisi iepazīšana – 

vecpilsēta ar tās līkumotajām 

ieliņām, parlamenta ēku. 

Pēc ekskursijas iesakām izbaudīt 

slavenās Tbilisi sērūdeņu pirtis. 

Nakts viesnīcā. 
 

Nakts viesnīcā 

Tbilisi 

3. diena  Brokastis viesnīcā. Iespējama ekskursija uz Mtstkhetu (3000 gadus 

veca), kas ir Gruzijas senā galvaspilsēta un reliģiskais centrs, kur 

apskatīsim vēsturiskās vietas: Džvari baznīcu (6. gadsimts) un 

Svetitskhoveli katedrāli (11. gadsimts), kur pazemē ir aprakts Kristus 

tērps. Džvari un Svetitskhoveli ir iekļauti UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstā. 

Pēcpusdienā atgriešanās Tbilisi. 

Nakts viesnīcā. 

Nakts viesnīcā 

Tbilisi 

4.diena  Brokastis viesnīcā. Iespējams izbraukums uz Gori pilsētu, kas slavena 

kā J. Staļina dzimtā vieta, tādēļ apmeklēsim Staļina muzeju.  

Ekskursijas turpinājumā dosimies uz netālu esošo Upliscihes alu 

pilsētu, kas dibināta ap 1000. gadu p.m.ē. Līdz kristietības 

pieņemšanai, tas bija slavens reliģiskais centrs Gruzijā. Kā reliģiskais 

centrs Upliscihe funkcionēja līdz 14. gadsimtam, kad to nopostīja 

mongoļi. Pievakarē atgriešanās  

Nakts viesnīcā 

Tbilisi 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

viesnīcā Tbilisi. Nakts viesnīcā. 

 

 

 

 

 

5.diena 

 

Brokastis viesnīcā. Brīva diena pilsētā.  

Gruzija tiek uzskatīta par vīna ražošanas šūpuli un tieši Kaheti 

reģionā ir unikāla iespēja iepazīt gruzīnu vīna gatavošanas tradīcijas, 

kas ir diezgan atšķirīgas no Eiropas paražām. Iespējams noorganizēt 

ekskursiju pa Kaheti reģionu, kur noteikti apskates vērta ir Signagi 

pilsēta, kura apjozta ar iespaidīgu viduslaiku aizsargmūri un 23 

sargtorņiem. Signagi ir ļoti krāšņa vēsturiska pilsēta un tieši tādēļ tā 

ir galvenais tūristu apskates objekts visā reģionā. Pievakarē 

iespējams ciemoties pie gruzīnu ģimenes Gurdžāni pilsētā, kur būs 

iespēja apmeklēt senu vīna pagrabu un nodegustēt mājās gatavotus 

vīnus. Mums tiks piedāvāta arī unikāla iespēja pašiem piedalīties 

čačas (gruzīnu degvīns) un čurčhelas (gruzīnu saldumi) 

pagatavošanas procesā. Vakarā – bankets gruzīnu stilā. Svinības 

norisināsies tradicionālā gruzīnu stilā ar gruzīnu dziesmām un dejām. 

Ap pusnakti transfērs no Gurdžāni pilsētas uz Tbilisi. 

Nakts viesnīcā. 

Nakts viesnīcā 

Tbilisi 

6.diena 

 

Transfērs viesnīca – lidosta 

Lidojums: Tbilisi – Rīga. 

 

Dārzaugļu iela 1-108, LV-1012 

Rīga 

Tel: 67223112; Fax: 67282512 

GSM: 26433302, 29405500 

E-mail: digitours@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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