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GRUZIJA – ARMĒNIJA

10 dienas, 9 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.  Pastaiga  pa  Rustaveli
bulvāri. Brīvais laiks suvenīru iegādei. 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 – TELAVI

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.
Brauciens līdz Telavi, nakts viesu namā vai viesnīcā.

Viesnīca
Telavi

4. diena. TELAVI – MCHETA – GUDAURI

Gruzijas 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.
Ananuri cietoksnis (17.gs.) ar skatu uz Žinvaļskas ūdenskrātuvi.
Vakariņas un nakts Gudauri 2200 m v.j.l.

Viesnīca
Gudauri

5. diena. GUDAURI – KAZBEGI – TBILISI

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).  Atgriešanās  Tbilisi,  nakts
viesnīcā.

Viesnīca
Gudauri
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*Kazbegi iespējams noīrēt džipus un braukt līdz Gergeti baznīcai.

6. diena. TBILISI – ROBEŽA SADAHLO – AHTALA – DILIDŽANA – SEVANA

EZERS – EREVĀNA

No  rīta  brauciens  līdz  Gruzijas  –  Armēnijas  robežai  Sadahlo.  Robežas
šķērsošana un ceļa turpinājums uz Ahtalas klosteri. Netālu no tā atrodas
arhitektūras ansamblis – Ahpatas klosteris. Neskaitāmi vērtīgi rokraksti un
miniatūras gadsimtiem ilgi radītas šajā klosterī. Neliela pietura Dilidžanas
kūrortpilsētā. 
Sevana ezers  –  viens  no  lielākajiem saldūdens kalnu ezeriem pasaulē.
Skaistās ainavas un kristāltīrais ūdens ir priekšnoteikums lieliskai atpūtai.
Ezers izslavēts ar pussalu un 874.gadā celto viduslaiku klosteri. Ierašanās
Erevānā, nakts viesnīcā.

Viesnīca
Erevānā

7. diena. EREVĀNA – EČMIDZINA – ZVARTNOCA – EREVĀNA

Apskates  ekskursija  galvaspilsētā.  Pēc tam brauciens  uz  Ečmidzinu.  Tā
pazīstama kā Armēnijas pareizticīgo gregoriāņu baznīcas centrs un pirmā
kristiešu baznīca  pasaulē.  Baznīca  celta  301.  –  303.gadā ar  Armēnijas
cara  Trdata  III  un  pirmā armēņu patriarha  Sv.  Grigorija  Apgaismotāja
atbalstu.  Katedrāles  dārgumu  krātuves  apmeklējums.  Tajā  glabājas
Armēnijas Apustuliskās baznīcas relikvijas. Armēnijas arhitektūras pērle –
Sv. Ripsimes baznīca. 
Atgriežoties  Erevānā,  Zvartnocas  baznīcas  drupu  apskate.  Zvartnocas
baznīca  ir  armēņu  viduslaiku  arhitektūras  pērle,  iekļauta  UNESCO
pieminekļu sarakstā.  Pēc tam leģendāras konjaka fabrikas apmeklējums.
Ražotne  slēgta  brīvdienās,  tā  atvērta  kopš  1887.gada.  Konjaka
degustācija. Nakts viesnīcā Erevānā.

Viesnīca
Erevānā

8. diena. ЕREVĀNA – HOR VIRAPA – ARENI – PUTNU ALA – NORAVANKA -

EREVĀNA

Ekskursija Vaiodzorskas reģionā, kas apdzīvots kopš bronzas laikmeta. Šo
faktu  apstiprina  arheoloģiskie  izrakumi  kā  rezultātā  atrasts  “vecs  ādas
zābaks”!  Tā  vecums  noteikts  vecāks  kā  Stounhedžai  vai  Ēģiptes
piramīdām,  un  tas  ir  vecākais  apavu  paraugs,  kāds  jebkad  pasaulē
atrasts.  Hor  Virapas  klosteris  (IV  –  XVII  gs.).  Klosteri  izmantoja  kā
cietumu! Tas atrodas Ararata ielejā, Bībelē minētā Ararata kalna pakājē,
kur  piestājis  Noasa  šķirsts.  Brauciens  uz  Areni  ciemu,  vietējās  vīna
darītavas apmeklējums. Tā izslavēta ar augstas kvalitātes vīniem.
Noravankas klosteris – izcils 12.gadsimta reliģiskais un kultūras centrs.
Atgriešanās Erevānā. Nakts viesnīcā.

 Viesnīca
Erevānā

9. diena. ЕREVĀNA – HEGARDA – GARNI – MATENADARNA – EREVĀNA

Azatas  upes  augštecē  atrodas  lielisks  armēņu  viduslaiku  arhitektūras
piemineklis  –  Gegardas  klosteris,  kas  iekļauts  UNESCO  pieminekļu
sarakstā. Tas ir  vēl viens neticami sens armēņu klosteris, daļēji  izcirsts
klintī. Pagānu templis Garni ir gleznains hellēnisma perioda piemineklis,
iespaidīgs armēņu arhitektūras paraugs. Pusdienas privātmājā Garni, kur
vērosiet  lavaša  cepšanu!  Atgriešanās  Erevānā.  Ievērojamās  rokrakstu
kolekcijas apskate Matenadarnā, kur apkopoti gadsimtiem seni vēsturiski

Viesnīca
Erevānā
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Eiropas un Āzijas valstu dokumenti. Nakts viesnīcā Erevānā.

10. diena. Izlidošana.
Transfērs uz lidostu, 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, viesu namā Telavi;
- transfēri pēc programmas;
- ēdināšana Gruzijā: 5 brokastis, 1 pusdienas, 1 vakariņas;
- ieejas biļetes Cinandali un pacēlājs uz Narikalas cietoksni;
- nakšņošana 3* viesnīcā Erevānā;
- ēdināšana Armēnijā: 4 brokastis un 4 pusdienas;
- ieejas biļetes dārgumu krātuvē Ečmiadzinā, Genocīda muzejā, Matenadardas rokrakstu krātuvē;
- vīna degustācija zemnieku sētā un konjaka rūpnīcā;
- krievu valodā runājošs gids.

Cenā nav iekļauts:

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