
Valsts: Gruzija
IEPAZĪSIM GRUZIJU
TBILISI – SIGNAGI – BODBE – TELAVI – ALAVERDI – NEKRESI – GREMI – CANANDALI –
KAZBEGI / GUDUARI – AHALCIHE CIETOKSNIS – VARDZIA – BORŽOMI – PARAVANI
EZERS – MCHETA – GORI – UPLISCIHE – KAZBEGI – TBILISI
(6 dienas / 6 naktis)

CEĻOJUMA CENA 
Viesnīca 3* Light House Old City / GTM Plaza 778 €

14.04.2017. 
Izlidošana no Rīgas, pl. 22:35, reisu izpilda avio kompānija “AirBaltic”. Ielidošana Tbilisi pl. 03:25. Ierašanās
viesnīcā. Nakts viesnīcā.
1.diena. 15.04. Tbilisi
Brokastis. Iepazīšanās ekskursija Tbilisi. Gruzijas galvaspilsēta ir unikāla. Tā atrodas uz pakalniem, kurus sedz
pilsētas senie kvartāli. Tbilisi daile – skaistā Kuras upe, ar gleznainiem klinšainiem krastiem, tā tek cauri visai
pilsētai.
“Vecpilsēta” – vēsturiskais Tbilisi centrs, atrodas Mtacminda kalna (Svētais kalns) pakājē. Gandrīz visas
Vecpilsētas ēkas ir vēstures vai kultūras pieminekļi, šeit dzīve kūsā visu diennakti, pastaigā dodas vienatnē vai
tūristu grupās, iemīlējušies pāri tiekas pie torņa ar pulksteni – šis amizantais tornis parādījies nesen, to uzbūvēja
Marionešu teātra režisors Rezo Gabriadze, mākslinieki šeit izstāda savas gleznas, amatnieki piedāvā suvenīrus.
Pamatā tās ir divu un trīs stāvu ēkas, kas būvētas no akmens un ķieģeļiem, tām piemīt īpašais Tbilisi raksturīgais
arhitektūras šarms, kas rotā šaurās ieliņas, uzmanību piesaista ar galerijām un kokgriezumiem rotātiem balkoniem.
Tbilisi ir viena no retajām vietām pasaulē, kur vecpilsētā līdzās pastāv pareizticīgo un katoļu baznīcas, kā arī
sinagoga un minarets. Ekskursijas laikā apmeklēsim Metehsku baznīcu (5.gs.), Narikala cietoksni (4.gs.), Sioni
katedrāli (6.–8.gs.), Ancishatsku baziliku, Svētās Trīsvienības baznīcu, baznīcas kompleksu Cminda Sameba –
galveno gruzīnu pareizticīgo katedrāli. Iepazīšanās vakariņas nacionālajā folkloras restorānā. Nakts viesnīcā.
2.diena. 16.04. Tbilisi – Mcheta – Tbilisi
Brokastis. Apmeklēsim seno baznīcu–klosteri Džvari (6.gs.). No kalna virsotnes, kur atrodas klosteris paveras
fantastisks skats uz divu upju - Kuras un Aragvas sateces vietu. No turienes, kā uz plaukstas, paveras skats uz
seno Gruzijas galvaspilsētu Mchetu. Svetichoveli katedrāles (1010.–1029.g.) apmeklējums, tā ir vieta, kur esot
pamatos apglabāta Kristus mantija, kas ir viens no galvenajiem artifaktiem Jaunajā Derībā. Kopš seniem laikiem tā
skaitās centrālā Gruzijas baznīca un viena no galvenajām kultūras vietām līdz pat šai dienai. Samtavro klostera
apmeklējums. Cauru gadu šaja klosterī aug, zied un dod ražu – kazeņu krūms, pie kura IV gs. dzīvoja svētā Nino,
pirmā kristietības sludinātaja Gruzijā. Tieši svētā Nino pierunāja 324.gadā caru sv. Mirianu un carieni sv.Nani
pieņemt kristīgo ticību. Pusdienas Salobio. Atgriešanās Tbilisi. Nakts viesnīcā.
3.diena. 17.04. Tbilisi – Vardzija – Boržomi – Ahalcihe cietoksnis – Tbilisi
Brokastis. No rīta dodamies uz Vardziju, brauciens caur gleznaino Gruzijas nostūri “Gruzijas Šveici” – gar
Paravani ezeru. Pusdienas privātajā saimniecībā – tikko izzvejota svaigi cepta forele ar mājas vīnu.
Apmeklējam seno alu klostera kompleksu Vardzija (12.-13.gs.) – 19 klinšainu arku pilsēta. 900 m garumā gar
Kuras upi klintīs izcirstas ap 600 telpām – baznīcas, kapelas, dzīvojamās celles, pieliekamie, pirtis, bibliotēkas.
Saglabājušās slepenās ejas, ūdens vada paliekas. Vardzija - Zelta Gadsimta laikmeta piemineklis. Klostera
cietoksnī dzīvoja vairāk kā tūkstots mūku, bet ja draudējā kādas briesmas, tad tajā patvērumu varēja rast 20
tūkstoši cilvēku. Boržomi - vieta, kur tiek iegūts viens no Gruzijas lielākajiem lepnumiem - "Borjomi" ūdens.
Atgriešanās Ahalcihe. Apmeklēsim nesen atrestaurēto Ahalcihe cietoksni. Kompleksā atrodas ne tikai pareizticīgo
baznīca, bet arī mošeja, katoliskā baznīca un benediktiešu māsu klosteris, sinagoga un armēņu baznīca.
Atgriešanās Tbilisi. Nakts viesnīcā.
4.diena. 18.04.Tbilisi – Bodbe – Signagi – Telavi – Cinandali - Tbilisi 
Brokastis. Pārbrauciens uz Signagi. Signagi – mīlestības pilsēta. Tālāk dosieties uz Bodbe, slaveno sieviešu
klosteri Gruzijā, kas ir vispāratzītais Gruzijas svētums. Klosteri dibināja Sv. Nino apbedīšanas vietā, un tā ir viena
no pirmajām kristiešu kulta celtnēm Gruzijas teritorijā. Seko pārbrauciens uz Kvareli. Pēc vēlēšanās piedāvājam
vīna degustāciju senā vīna rūpnīcā – “Kindzmarauli Marani” (par papildus samaksu). Pusdienas pie skaistākā Ilia
ezera. Pārbrauciens uz Kahetiju. Telavi – galvenā pilsēta un Kahetijas administratīvais centrs. Ekskursija uz
A.Čavčavadze māju muzeju Cinandalī. Atgriešanās Tbilisi. Nakts viesnīcā.
5.diena. 19.04. Tbilisi – Ananuri – Gudauri – Kazbegi – Tbilisi
Brokastis. No rīta izbraukšana no Tbilisi uz Stepancmindu (Kazbegi). Pa ceļam apskatīsim gleznaino Ananuri
cietoksni (16.gs.), kas atrodas virs Aragvi upes, kā arī iespaidīgo Žinvali ūdenstilpni. Brauciens būs gar kalnu



slēpošanas kūrortu Gudauri (2200 m), gar upi Terga, pa kalnu pāreju (2400 m) nonāksim līdz Stepancminda
(Kazbegi). Pusdienas pie kalniešiem. Ekskursija pa Kazbegi: Iepazīšanās ar senās Gergeti Sv.Trīsvienības templi
(2170 m.v.j.l.). Labos laika apstākļos paveras fantastisks skats uz majestātisko Kazbegu - tā ir viena no
augstākajām virsotnēm Gruzijas Kaukāza kalnos, kuras augstums ir 5033 m virs jūras līmeņa. Atgriešanās Tbilisi.
Nakts viesnīcā.
6.diena. 20.04. Tbilisi
Līdzi ņemamās brokastis. Transfērs uz lidostu. Izlidošana 04:10 no rīta. Ielidošana Rīgā 06:45 no rīta.

Ceļazimes cenā iekļauts:
• Avio Rīga – Tbilisi – Rīga
• Bagāža 20 kg + rokas bagāža
• Dzīvošana viesnīcā 3* / 4* - 6 naktis Tbilisi, standarta divvietīgi numuri ar brokastīm
• 4 pusdienas izbraukuma ekskursiju dienās
• Iepazīšanās vakariņas
• Transporta pakalpojumi atbilstoši programmai; džipi Kazbegi
• Ekskursiju programma gida pavadībā

Papildus izmaksas:
• Papildus ēdināšana: pusdienas - 10 $ no personas, vakariņas – 12 $
• Ieejas biļetes – 15 $
• Vīna degustācija – 10 $
• Apdrošināšana
• Personīgie tēriņi


