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GREZNĀ GRUZIJA

7 dienas, 6 naktis

1. diena. Ierašanās Tbilisi. 

Transfērs uz viesnīcu, nakšņošana viesnīcā Tbilisi.
Viesnīca
Tbilisi

2. diena. TBILISI

Pēc  brokastīm  ekskursija  pilsētā.  Vecās  un  jaunās  Tbilisi  apskate.
Interesantākie kultūras un arhitektūras pieminekļi atrodas 5 minūšu gājiena
attālumā viens no otra. Metehi baznīca (13.gs.) vecpilsētā, Sinagoga, Cionas
katedrāle  (6.  -  7.gs.),  stikla  Miera  tilts  un  Ančishati  baznīca  (6.gs.).
Brauciens ar pacēlāju līdz statujai “Māte Gruzija”, Narikala citadele (4.gs.),
sēra pirtis, skats uz vecpilsētu.
Pusdienas restorānā «Хлебный Дом». Pēc pusdienām pastaiga pa Rustaveli
bulvāri, brīvais laiks suvenīru iegādei.
Vakariņas restorānā «Копала» ar skatu uz vecpilsētu. Nakts viesnīcā.
*Vakarā  pēc  vēlēšanās  un  par  papildu  samaksu  izrāde  slavenajā  Rezo
Gabiradzes marionešu teātrī vai folkloras šovs “Nabodi” teātrī. 

Viesnīca
Tbilisi

3. diena. TBILISI – MCHETA – KAZBEGI

Gruzijas senā galvaspilsēta un reliģiskais centrs Mcheta. UNESCO pieminekļu
apskate – Džvari klostera baznīca (6.gs.),  Svetichoveli katedrāle (11.gs.),
kurā glabājas gabaliņš Kristus mantijas.
Brauciens pa Gruzijas Kara ceļu ar elpu aizraujošiem skatiem uz varenajiem
ledājiem,  zaļām  pļavām,  mežonīgām  upēm,  kas  iedvesmojušas  Puškinu,
Ļermontovu,  Gribojedovu,  Dimā  un  daudzus  citus  pasaulslavenus
rakstniekus  izcilu  prozas  un  dzejas  darbu  radīšanai.  Pusdienas  restorānā
«Ананури». Ananuri cietoksnis (17.gs.) ar skatu uz Žinvaļskas ūdenskrātuvi.
Ierašanās Kazbegi (tagad Stepantsminda). No pilsētas centrālā laukuma 2,5
h pastaigas laikā sasniegsiet Sv. Trīsvienības baznīcu Gergeti (14.gs.), kas
atrodas  2170  m  v.j.l.  Skaidrā  laikā  no  tās  redzama  viena  no  Gruzijas
augstākajām virsotnēm – Kazbeks (5047 m). 
Vakariņas un nakts viesnīcā «Румс» Kazbegi.

Viesnīca
Kazbegi

4. diena. KAZBEGI – ŠATO MUHRANI – GORI – TBILISI

Brauciens uz kņaza īpašumiem Muhrani. Kņaza Ivana Muhranbatoni muižas
apmeklējums.  Iepazinies  ar  vīnogu  audzēšanu un vīna  darīšanu Francijā,
kņazs to ieviesa savos īpašumos. 
Pusdienas un vīna degustācija vīna ražotnē “Šato Muhrani”. 
Brauciens  uz  Gori.  Alu  pilsētas  apmeklējums  Upliscihē  (I  gadu  tūkstotis
p.m.ē.), caur kuru veda Zīda ceļš. Apmeklētājiem ir iespēja apskatīt šo seno
ansambli ar dzīvojamām alām, vīna pagrabiem, krāsnīm, antīko teātri, kā arī
viduslaiku baziliku. Atgriešanās Tbilisi.
Vakariņas  restorānā  «Фуникулёр»  ar  skatu  uz  pilsētu.  Uz  restorānu
pacelšanās kalnā ar funikulieri. Nakts viesnīcā Tbilisi.

Viesnīca
Tbilisi

5. diena. TBILISI – SIGNAGI – GURDŽANI – TELAVI

Izbraukums  uz  Kaheti  –  slavenu  Gruzijas  vīna  darīšanas  reģionu.
Viesnīca
Telavi
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Nocietinātās Signagi pilsētas apskate kalna nogāzē. Pastaiga pilsētas ielās,
vērojot pilsētas, Lielā Kaukāza un Alazanskas ielejas ainavas. Etnogrāfiskā
muzeja  apmeklējums.  Tajā  skatāma  ievērojamā  gruzīnu  mākslinieka
Pirosmaki gleznu kolekcija. Klostera ansamblis Bodblē, kur atrodas Sv. Ņinas
kaps. Viņa Gruzijā ieviesa kristīgo ticību. 
Vīna pagraba apmeklējums, baltā un sarkanā Kahetijas vīna degustācija no
māla krūkām, kas izturētas ieraktas zemē. 
Šeit redzēsiet, kā cep gruzīnu maizi, kā gatavo saldumus. Pusdienās mājas
virtuves ēdieni un vīns.
Ekskursijas  turpinājumā  Cinandeli  apmeklējums.  Tā  ir  19.gs.kņazu
rezidence.  Mājas-muzeja  apskate  un  pastaiga  dārzā,  vietējā  vīna
degustācija! Vakarā ierašanās Kahetijas reģiona galvaspilsētā Tevali.
Vakariņas kafejnīcā/salonā «Марлета». Nakts villā «Шато Мере».

6. diena. TELAVI – ALAVERDI – GREMI – KVARELI – ŠATO MERE

Klostera  ansamblis  Alaverdi  (11.gs.)  un  Gremi  cietoksnis  (16.gs.).
Izbraukšana no Kvareli. Vīnu degustācija pagrabiņā «Тоннель». Tas ir izcirsts
klintī  un  ir  unikāla,  labākā  vīna  uzglabāšanas  vieta  Kahetijā.  Pusdienas
restorānā  «Саперави» ar  skatu  uz  Alazanskas  ieleju.  Atgriešanās  Telavi,
brīvais laiks. Vakariņas un nakts «Шато Мере».

Viesnīca
Telavi

7. diena. ŠATO MERE – TBILISI 

Brīvais laiks. Transfērs uz lidostu, izlidošana uz mājām.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga no izvēlētā brauciena laika un 
cilvēku skaita grupā.
Piemaksa par viesnīcu Kazbegi, ka nakšņošana sestdienā un svētdienā: 17 EUR.

Cenā iekļauts:

- nakšņošana 5* viesnīcā Tbilisi, 4* viesnīcā Kazbegi, villā Telavi;
- transfēri pēc programmas;
- transports uz baznīcu Gergeti;
- ēdināšana augstas klases restorānos: 6 brokastis, 5 pusdienas, 5 vakariņas;
- ieejas biļetes muzejā Upliscihē, Cinandali, pacēlājs uz Narikalas cietoksni, funikulieris;
- vīna degustācija Šato Muhrani, vīna pagrabiņā zemnieku sētā un «Тоннель» pagrabiņā;
- krievu valodā runājošs gids.

Cenā nav iekļauts:

- lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga;
- citi izdevumi, kas nav minēti programmā;
- apdrošināšana;
- personīgie izdevumi.
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