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NO SVANETIJAS LĪDZ BATUMI

6 dienas, 5 naktis

1. diena. Ierašanās KUTAISI

Ierašanās  Kutaisi,  transfērs  uz  viesnīcu.  Nakts  viesu  namā  vai  viesnīcā
Kutaisi.

Viesnīca
Kutaisi

2. diena. KUTAISI – MESTIJA

Izbraukšana  uz  Svanetiju,  kas  ir  augstu  kalnu  un  ledāju  reģions.  Šeit
saglabājušās  novadam  raksturīgās  tradīcijas.  Apstāšanās  pie  Enguri
hidroelektrostacijas, no kurienes paveras neaizmirstami skati.
Pēc ierašanās Mestijā vēstures muzeja apmeklējums. Nakts viesu namā vai
viesnīcā Mestijā.

Viesnīca
Mestijā

3. diena. MESTIJA – UŠGULI – MESTIJA

Trīs stundu brauciens kalnos, šķērsojot vairākas kalnu pārejas līdz Ušguli
ciemam 2400 m v.j.l. Tā ir augstākā pastāvīgi apdzīvotā vieta Eiropā. Ušguli
un visa Augšas Svanetija iekļauta UNESCO pieminekļu sarakstā. Ciems ir ļoti
savdabīgs un oriģināls: viduslaiku nocietinājumu un dzīvojamie torņi, elpu
aizraujošs skats uz Kaukāza virsotni Šharu (5068 m)...
Pastaiga pa ciematu. Atgriešanās Mestijā. Nakts viesu namā vai viesnīcā.

Viesnīca
Mestijā

4. diena. MESTIJA – BATUMI

No alpīnajām virsotnēm brauciens uz subtropisko Melnās jūras piekrasti.
Pa ceļam Botāniskā dārza apmeklējums. Tas dibināts 1912.gadā. Mūsdienās
tajā aug ap 5000 gan vietējo, gan citzemju augu sugu. 
Nakts viesnīcā Batumi.

Viesnīca
Batumi

5. diena. BATUMI

Apskates  ekskursija  Batumi.  Katedrāle,  Piaca  laukums,  Medejas  statuja,
mīlestības statujas Ali un Nino. Brīvais laiks. Nakts viesnīcā Batumi.

Viesnīca
Batumi

6. diena. BATUMI – 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. 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 Batumi, viesu namos Kutaisi un Mestijā;
- transfēri pēc programmas;
- ēdināšana: 5 brokastis, 1 pikniks, 3 vakariņas;
- ieejas biļetes muzejos Mestijā, Prometeja alā, Botāniskajā dārzā;
- krievu valodā runājošs gids.
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Cenā nav iekļauts:

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