
1

VĪNA TŪRE GRUZIJĀ

6 dienas, 5 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.
Izbraukums  uz  konjaka  rūpnīcu  “Saradžišvili”  -  pirmo  konjaka  rūpnīcu
Kaukāzā.  To  dibinājis  Dāvids  Saradžišvili.  Rūpnīcas  apskate  un  konjaka
degustācija. Brīvs vakars pilsētā. Nakts viesnīcā Tbilisi.

Viesnīca
Tbilisi

3. diena. TBILISI – SIGNAGI – CINANDALI – 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. Šeit redzēsiet, kā cep gruzīnu
maizi, kā gatavo saldumus un nobaudīsiet šašliku! 
Ekskursijas  turpinājumā  Cinandeli  apmeklējums.  Tā  ir  19.gs.kņazu
rezidence.  Mājas-muzeja  apskate  un  pastaiga  dārzā.  Vakarā  ierašanās
Kahetijas reģiona galvaspilsētā Tevali. Nakts viesu namā vai viesnīcā. 

Viesnīca
Telavi

4. diena. TELAVI – KVARELI – TBILISI 

No rīta  klostera ansambļa Alaverdi  (11.gs.)  un Gremi cietokšņa (16.gs.)
apmeklējums. No tiem paveras lielisks skats uz apkārtni. Slaveno Gruzijas
vīnu  “Saperavi”  un  “Kindzmarauli”  degustācija  Kvareli  vīna  darītavā
“Kindzmarauli”.  Izbraukšana no Kvareli,  pusdienas  restorānā ar  skatu  uz
Alazanskas ieleju. Pēc pusdienām brauciens uz Tbilisi, nakts viesnīcā.

Viesnīca
Tbilisi

5. diena. TBILISI – GORI – MUHRANI – MCHETA – TBILISI

No rīta izbraukšana 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.
Izbraukums uz vīna ražotni “Šato Muhrani”, ko dibinājis kņazs Muhranskis
19.gs. pēc ceļojuma pa Franciju. 
Gruzijas  senā  galvaspilsēta  un  reliģiskais  centrs  Mcheta.  UNESCO
pieminekļu apskate – Džvari klostera baznīca (6.gs.), Svetichoveli katedrāle
(11.gs.), kurā glabājas gabaliņš Kristus mantijas.

Viesnīca
Tbilisi
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Atgriešanās Tbilisi, nakts viesnīcā.
*Vakarā  pēc  vēlēšanās  un  par  papildu  samaksu  izrāde  slavenajā  Rezo
Gabiradzes marionešu teātrī vai folkloras šovs “Nabodi” teātrī. 

6. 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, viesu namā Telavi;
- transfēri pēc programmas;
- ēdināšana: 5 brokastis, 2 pusdienas, 1 vakariņas;
- ieejas biļetes muzejos Sinagi, Cinandali, Grmi, Upliscihē, pacēlājs uz Narikalas cietoksni;
- konjaka degustācija Saradžišvili, vīna degustācija vīna pagrabiņā un vīna rūpnīcās Kindzmarauli un 
Šato Muhrani;
- krievu valodā runājošs gids.

Cenā nav iekļauts:

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