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NO TBILISI LĪDZ BATUMI

10 dienas, 9 naktis

1. diena. Ierašanās Tbilisi. 

Transfērs uz viesnīcu, nakšņošana viesnīcā Tbilisi.
Viesnīca
Tbilisi

2. diena. TBILISI – MCHETA – 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.
Gruzijas reliģiskais centrs Mcheta. UNESCO pieminekļu apskate – Džvari
klostera  baznīca  (6.gs.),  Svetichoveli  katedrāle  (11.gs.),  kurā  glabājas
gabaliņš Kristus mantijas. Atgriešanās Tbilisi, 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 – VĪNA CEĻŠ – TBILISI

Izbraukums uz Kaheti – slavenu Gruzijas vīna darīšanas reģionu.
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. Pusdienās mājas virtuves
ēdieni. Ekskursijas turpinājumā Cinandeli apmeklējums. Tā ir 19.gs.kņazu
rezidence. Mājas-muzeja apskate un pastaiga dārzā.
Atgriešanās Tbilisi, nakts viesnīcā.

Viesnīca
Tbilisi

4. diena. TBILISI – KAZBEGI – GUDAURI

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.  Ananuri  cietoksnis
(17.gs.) ar skatu uz Žinvaļskas ūdenskrātuvi.
Ceļš uz Kazbegi (tagad Stepantsminda) - reģiona administratīvo centru -
pār Krustu pāreju (2395 m), gar Terekas upi.
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). 
Izbraukšana uz Gudauri. Vakariņas un nakts Gudauri 2200 m v.j.l.
*Kazbegi iespējams noīrēt džipus un braukt līdz Gergeti baznīcai.

Viesnīca
Gudauri
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5. diena. GUDAURI – GORI – BORŽOMI – AHALCIHI

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.
Brauciens uz Ahalcihi, pa ceļam Boržomi parka apskate un minerālūdens
“Boržomi” avots. Vakariņas un nakts viesnīcā Ahalcihē.

Viesnīca
Ahalcihē

6. diena. AHALCIHE – VARDZIJA – AHALCIHE

Ekskursija  vēsturiskajā  Meshet-Džavaheti  rajonā.  Dēļ  tuvās  Turcijas
robežas  gadsimtiem  ilgi  šeit  būvēti  nocietinājumi  un  cietokšņi,  kas
palīdzēja  aizsargāties  no  ienaidnieka  uzbrukumiem.  Lielākais  un
ievērojamākais no tiem ir alu pilsēta Vardzija.
Braucienā gar  Mtkvaras (Kura) upi  līdz Vardzijai  acīm paveras apburoši
skati uz kalnu aizām. Varadzija celta 12.gs.valdnieces Tamāras laikā. Alu
pilsētu  veido  3000  alu,  tajā  dzīvoja  ap  50  000  tūkstošiem  cilvēku.
Mākslinieciskā telpu apdare, klintīs cirstie tās savienojošie garie koridori,
kā arī lieliskās freskas baznīcā atgādina par pilsētas varenību. 
Pusdienās  uz  iesmiem  gatavota  forele!  Atgriešanās  Ahalcihē.  Rabatas
cietokšņa apmeklējums. Vakariņas un nakts viesnīcā Ahalcihē.

Viesnīca
Ahalcihē

7. diena. AHALCIHE – KUTAISI

No  rīta  izbraukšana  uz  Kutaisi.  Gelati  klostera  un  akadēmijas
apmeklējums. Tie celti 12.gs., cara Dāvida Celtnieka valdīšanas laikā un
bija  Gruzijas  izglītības  centrs,  tagad  iekļauts   UNESCO  pieminekļu
sarakstā.  Prometeja alas ar lieliskiem stalaktītiem un stalagmītiem, kas
veidojušies tūkstošiem gadu. Nakts viesu namā vai viesnīcā Kutaisi.

Viesnīca
Kutaisi

8. diena. KURAISI – BATUMI

Izbraukšana  uz  Batumi.  Pa  ceļam  Botāniskā  dārza  apmeklējums.  Tas
dibināts 1912.gadā. Mūsdienās tajā aug ap 5000 gan vietējo, gan citzemju
augu  sugu.  Apskates  ekskursija  Batumi.  Katedrāle,  Piaca  laukums,
Medejas statuja, mīlestības statujas Ali un Nino. Nakts viesnīcā Batumi.

Viesnīca
Batumi

9. diena. BATUMI

Brīva diena pilsētā.
Viesnīca
Batumi

10.diena. BATUMI

Transfērs uz lidostu un izlidošana uz mājām.

Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga no izvēlētā brauciena laika un 
cilvēku skaita grupā.
*Par papildu samaksu iespējama nakšņošana augstākas kategorijas viesnīcās!

Cenā iekļauts:

- nakšņošana 3* viesnīcā Tbilisi, 2* viesnīcā Gudauri, 3* viesnīcā Ahalcihē, 3* viesnīcā Batumi, 
viesu namā Kutaisi.
- transfēri pēc programmas;
- ēdināšana: 9 brokastis, 1 pusdienas, 3 vakariņas;
- ieejas biļetes muzejos Cinandali, Upliscihē, Vardzijā, Prometeja alās, Botāniskajā dārzā, pacēlājs uz
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Narikalas cietoksni;
- vīna degustācija;
- krievu valodā runājošs gids.

Cenā nav iekļauts:

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