
Rtveli svētki Kahetijā un atpūta pie Melnās jūras
Batumi!!!

Saule, kalni, vīns, mīlestība un Pirosmani pilseta.
Tbilisi – Kahetija – Rtveli svētki – Cinandali – Signagi – Batumi –

atpūta pie jūras – Boržomi – Mcheta

Izlidošanas datums: 13.09.18. – 21.09.18.
Visas ekskursijas iekļautas cenā!!!

Brauciet uz Gruziju! Jūs redzēsiet Tbilisi vecpilsētas gaisīgo arhitektūru, senos Alazanas ielejas
tempļus un Kahetijas vīnogulājus, piedalīsieties ražas novākšanas svētkos Rtveli, pagaršosiet
visgardākos nacionālos ēdienus, nobaudīsiet vislieliskākos vīnus un izpeldēsieties maigajā Melnaja
jūrā! Kalni, jūra, reibinoši tīrs gaiss, gardi nacionālie ēdieni, labākie vīni un pati viesmīlīgā grzīnu tauta
ir gatavi dalīties ar Jums savā mīlestībā, lai Jūsu atpūta Gruzijā kļutu neaizmirstami skaista!!

1 diena: 13.09.18. (ceturtdiena).
Tiešais lidojums no Rīgas, reiss BT 724 plkst. 23:05. Lidojums uz Gruziju, plkst. 03:25 ielidošana Tbilisi.
Transfērs un agrā iekārtošanās 3-zvaigžņu viesnīcā Tbilisi.

2 diena: 14.09.18. (piektdiena). “Tbilisi – mana mīļā un dārgā!”.
Vēlas brokastis viesnīcā. Lielā apskates ekskursija – iepazīšanās ar Tbilisi vēsturisko centru. Ekskursijas
laikā Jūs redzēsiet: Cminda Samebu - Sv. Trīsvienības baznīcu – vienu no lielākajām pareizticīgo katedrālēm
pasaulē; Metehi templi un leģendārā Tbilisi dibinātāja cara Vahtanga Gorgasili pieminekli un pa trošu ceļu
pacelsieties svētajā Mtacminda kalnā, no kurienes paveras aizgrābjoša pilsētas panorāma. Šeit Jums būs iespēja
papusdienot vienā no vecākajiem restorāniem pilsētā -“Funikulieris”, kur pasniedz gardākos gruzīnu virtuves
ēdienus un visgaršīgākos pončikus pasaulē!! (par pap. maksu: no 15 lariem).
Pēc pusdienām dosimies uz Abanotubani kvartālu ar slavenajām sēra pirtīm, kurās mīlēja atpūsties Puškins un
Dimā, un pastaigāsimies pa Šardena ielu ar mājīgām kafejnīciņām un suvenīru veikaliņiem, Ciānas baznīcu un
amizanto Rezo Gabriadzes leļļu teātra pulksteņtorni. Šaurās vecpilsētas ieliņas, vīna pagrabi un gleznu galerijas
glabā Tbilisi senatnes aristokrātisko garu, bet, pārejot pa stikla “Miera” tiltu uz Kūras upes kreiso karastu, Jūs
nonāksiet modernajā Rike parkā starp savādām skulptūrām un ar funikilieri nokļūsiet pie Narikala cietokšņa, kas
uzcelts klints virsotnē jau 4. gs. un ir pati senākā Tibilisi daļa. Degustācija un iepazīšanās ar gruzīnu vīna
gatavošanas tehnoloģiju Tibilisi vīna veikaliņā. Vakarā brīvajā laikā iesakām apmeklēt slavenās sērūdens pirtis un
gūt īstu baudījumu miesai un garam! Nakts viesnīcā Tbilisi.

3 diena: 15.09.18. (sestdiena) Gomboras pāreja – Mimino pilsēta Telavi – Cinandali - ražas
novākšanas svētki “Rtveli” - kahetiešu dzīres pie vīndara – Pirosmani pilsēta Signagi!
Brokastis viesnīcā. Dodamies uz Kahetiju – Gruzijas visslavenāko vīna reģionu! Sākumā mūs gaida aptuveni 100
km garš ceļa posms caur neatkārtojami skaisto Gomboras pāreju. Mēs apstāsimies Kahetijas senajā galvaspilsētā
– Telavi. Šeit tika filmētas vairākas epizodes no slavenās filmas “Mimino”. Telavi ir slavena ar saviem vīniem,
kahetiešu kolorītu un skaistu arhitektūru. Pastaiga pa Alazanas ielejas seno pilsētu. Šeit Jūs redzēsiet Telavas
cietoksni, pieminekli Iraklijam un Dievmātes Dzimšanas templi, apmeklēsiet tirgu, kur var nopirkt tradicionālos
lauku produktus – garšvielas, sierus, čurčelu un daudz ko citu. Bet pilsētas centrā aug simtgadīga platānā, kuras
vecums ir aptuveni 900 gadi. Ekskursijas turpinājumā – brauciens uz kņazu Čavčavadze dzimtas muižu Cinandali.
Šeit Jūs gaida pastaiga pa skaisto muižas dārzu, iepazīšanās ar kņazu dzimtas vēsturi un Cinandali leģendāro vīna
pagrabu apmeklējums ar degustāciju. Cinandali pilsetā atrodas slavena vīna korporācija un rūpnīca “Šumi”. Šeit
Jūs iepazīsieties ar gruzīnu vīna gatavošanas tehnoloģiju un degustēsiet slavenos vīnus. 
Tālāk dosimies uz Kahetijas sirdi - Chumlaki muižu, kur mūs gaida RTVELI svētki! 
Jums būs lieliska iespēja piedalīties vīna gatavošanā un no "pirmajām rokām" uzzināt par šī saulainā dzēriena
īpašībām un pagatavošanas metodēm dažādos Gruzijas novados.
Ģimenes vīna pagraba – marani apmeklējums pie vietējā vīndara… šeit mēs iepazīsimies ar kahetiešu zemnieku



darba ikdienu, nogaršosim vietējo vīnu tieši no kvevri (lielām māla krūkām , kas ieraktas zemē) un piedalīsimies
gruzīnu ēdienu gatavošanā. 
Kahetiešu dzīres “Rtveli” – tie ir smiekli, joki un milzum daudz pozitīvu emociju ar gruzīnu ēdieniem, neierobezotu
vīna daudzumu un dziedāšanu!
Dodoties atpakaļcelā, mēs apstāsimies Signagi – mīlestības pilsētā, ļaujot tai mūs iemānīt savu šauro, mājīgo ieliņu
labirintos. Maza, bet žilbinoši skaista, Signagi slejas pakalna galā, paverot pasakainu skatu pāri Alazanas ielejai.
Tieši šeit slavenais makslinieks Niko Pirosmani noklāja ceļu ar ziediem aktrisei Margaritai. Šis notikums ir atainots
populārajā dziesmā “Miljons sārtu rožu”. Atgriešanās Tbilisi. Atpūta un nakts viesnīcā.

4 diena: 16.09.18. (svētdiena) Adžārijas jūras pērle – Batumi. Sveicināta Melnā jūra – mēs braucam!
Agras brokastis. Pl. 08:00 izbraucam uz Batumi. Ceļā laiks paskrien nemanāmi, jo skaistās ainavas aiz loga
burtiski apbur. Slavenā Batumi botāniskā dārza apmeklējums. Tā ir īsta Ēdene, kas iznākusi no Bībeles
lappusēm. Bambusu audze un kaktusu palntācijas, japāņu dārzs ar ziedošu sakuru un apburoši skaisti zilo eikaliptu
stādījumi, milzīgas egles un gadsimtiem senu līanu bezgalīgie sakņu vijumi. No skatu laukumiem paveras
neatkārtojami sakati uz Melnās jūras piekrasti un Zaļā Raga nogāzēm. Vakarā – ekskursija pa Batumi. Aizraujoša
pastaiga pa pilsētu vakara noskaņās, kas ilgstoši paliks Jums atmiņā. Jūs apmeklēsiet Piejūras parku – bulvāri, kas
stiepjas gar pludmali 12 km garumā, Piazza laukumu, Neptūna strūklaku, Argonautu laukumu ar Mēdejas un zelta
aunādas statuju, pie kuras dzirdēsiet interesantu stāstu par leģendāro Kolhīdu un pasakaino Mēdejas un Jāsona
mīlestību. Vakariņas zivju restoranā (par pap. maksu no 20€). Atpūta un nakts viesnīca Batumi.

5 diena: 17.09.18. (pirmdiena) Adžārijas pērles – peldēšanās jūrā – vakarīgā Batumi.
Brokastis viesnīca. Ekskursija pa Adžārijas kurortpilsētām. Peldēšanās līcī ar tirkīzzilu tīru udeni. Gonio-
Apasaros cietoksnis (XV-XVII gs.p.m.ē.), ūdenskritums Adžārijas kalnos un Karalienes Tamāras
arku tilts. Kalnainā Adžārija – viena no skaistākajām vietām uz Zemes. Pa ceļam Jūs redzēsiet lieliskos kalnu
mežus, Adžārijas garāko upi – Adžarisckali, apmeklēsiet senos arku tiltus Mahuncetā un Maho. Mahunceti
ūdenskritums, krītot no 20 m augstuma, šķaida šļakatas pie kalna pakājes – lielisks skats! Ūdens ir izkalis klints
iezī milzīgu akmens bļodu, kurā var izpeldēties un atjaunot ādas skaistumu. Pasakainā skaistuma dēļ, ļaudis šo
vietu ir nodēvējuši par Adžārijas pērli. Vakariņas restoranā “Gelegurdani” gleznainajā Samshitova birzī, straujas
kalnu upes aizā. Atgriešanās Batumi.
Vakarā – ekskursija pa Batumi un muzikālās strūklakas. Aizraujoša pastaiga pa pilsētu vakara noskaņās, kas
ilgstoši paliks Jums atmiņā. Jūs redzēsiet arī dejojošās strūklakas, 3D lāzeršovu un nobaudīsiet naksnīgo Batumi
no panorāmas rata augstumiem. Atpūta un nakts viesnīcā Batumi.

6 diena: 18.09.18. (otrdiena). Atpūta pie jūras.
Brokastis viesnīcā. Batumi – Melnās jūras piekrastes pērle, pilsēta, kas slīgst krāšņos zaļumos, kur
valda brīvība un jautrība, kur dzīvīgums nenoplok līdz pat vēlai naktij. Pilsēta pārsteidz ar savām košajām ugunīm
un strūklakām, lielisku piekrastes promenādi un skvēriem, ar seniem kolorītiem vecpilsētas namiņiem, kas izdaiļoti
ar koka un metāla mežģīnēm. Brīvajā laikā Jūs varēsiet apmeklēt: delfināriju, akvaparku, pastaigāties pa
krastmalu, nobaudīt gardu, aromātisku kafiju un slaveno Adžārijas hačapuri, pacelties ar trošu ceļa vagonu un
baudīt iespaidīgu skatu uz kalniem un jūras piekrasti.
Vakarā aicinām apmeklēt restorānu ar tradicionālo Adžārijas virtuvi un muzikālu programmu (par
papildus samaksu: 25 €). Atpūta un nakts viesnīcā Batumi.

7 diena: 19.09.18. (trešdiena). Atpūta pie jūras – Boržomi – ceļš uz Mchetu
Brokastis viesnīca. Rīta saules un jūras peldes.. Izbraukšana uz Boržomi ar nelielām kafijas pauzēm. Mūsu ceļš
dosies caur gleznaino Rikoti pāreju, kur īsas pieturas laikā mēs noteikti pamēģināsim visgaršīgāko saldo gruzīnu
maizi – nazuki, bet Shrosha ciematā iegriezīsimies keramikas tirgū. Tieši šeit var iegādāties vislabākos nacionālās
keramikas izstrādājumus, kas būs Jums mīļa atmiņa no Gruzijas!
Ierašanās Boržomi. Pilsētas parks ar ārstnieciskajiem avotiem ir paslēpies skaistā kalnu ielejā. Pastaiga pa
slaveno kūrortu – vēturiskās kolonādes ar minerālūdens avotiem, gleznainā kalnu upīte un pacelšanās ar trošu
vagoniņu uz parka augšējo daļu. Pēc vēlēšanās pusdienas kādā no Boržomi restorāniem (no 30 lariem). Vela
ierašanās Gruzijas galvaspilsetā Tbilisi. Izvietošanās un nakts viesnīca Tbilisi.

8 diena: 20.09.18. (ceturtdiena) Sena Mcheta – Džvari – rūpnīca un vīna studija “Šato Muhrani” –
kulinarijas meistarklase – atvadu vakariņas ar sova programmu.
Mūs gaida brīnumaina diena un iespaidīgi apskates objekti!!!
Džvari klostera apmeklējums, no kura paveras senās Mchetas brīnišķīgā panorāma un redzama divu varenu upju



– Kūras un Aragvi - savienošanās. Gluži kā putni Jūs izjutīsiet šeit brīvības garu! Saka – “Kurš nav bijis Mchetā,
tas nav bijis Gruzijā”. Senā Gruzijas galvaspilsēta Mcheta ir svētceļojuma vieta un svētnīca katram gruzīnam. Tik
daudz kulta vietu, kā šeit, nav nekur citur Gruzijā. Tāpēc šo seno pilsētu dēvē par “Otro Jeruzālemi”. Mēs
apskatīsim Svetichoveli (Dzīvības pīlārs) katedrāli un Samtavro sieviešu klosteri, kur dzīvoja svētā Nino. Pastaiga
pa pilsētu. Suvenīru bodītes, aromātiskas garšvielas, vīnogu našķis – čurčela, slavenā keramika un karstie
hačapuri, kas tiko izņemti no krāsns! Pusdienas un meistarklase (hinkāļi un hačapuri) restorānā Mchetā. 
Ekskursija uz vīna studiju un rūpnīcu “Šato Muhrani”. Tā ir pirmā gruzīnu vīndaru muiža, kuras darbības
pamatā ir unikālās vīna darīšanas tradīcijas, ko radīja Bagrationu dinastijas pārstāvis Ivans Muhranbators. “Šato
Muhrani” balstās uz četrām pamatvērtībām: vīnogulāji, pagrabs, pils un vēsture. Ekskursija par rūpnīcas
kompleksu un pili un, protams, Jūs gaida slavenā brenda labāko vīnu degustācija.
Vakarā – atvadu gala vakariņas restoranā Tbilisi. Jūs varēsiet redzēt ugunīgās gruzīmu dejas, paklausīties slaveno
vīru daudzbalsīgo dziedājumu un, protams, novērtēt tradicionālo kaukāza virtuvi: khinkali, mcvadi, lobio, sacivi,
gruzīnu vīnus un čaču! (par pap. maksu: 35 €). Atgriešanās un atpūta viesnīca.

9 diena: 21.09.18. (piektdiena)
Bezgala laimīgi, mēs pametam šo skaisto un viesmīlīgo zemi .. bet pārliecināti, ka tikai uz īsu brīdi! Transfērs uz
lidostu plkst. 02:00. Izlidošana plkst.04:10* - avio pārlidojums Tbilisi-Rīga. Plkst.06:40* ierašanās Rīgā.

Cena: 995 €
Standarta samaksas kārtība (ja nav paredzēti speciālie akcijas nosacījumi):
• Avansa iemaksa, piesakoties ceļojumam un slēdzot līgumu, 300 € no personas.
• Atlikusī summa jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
- Lidojums:Rīga - Tbilisi- Rīga (avio kompānija - airBaltic);
- Rokas bagāža (max svars 8 kg, max izmērs 55x40x20 сm), nododāmā bagāža: 1 soma (max svars 20 kg,
100х50х80 cm);
- Nakšņošana divvietīgā numurā: 3 naktis ar brokastīm 3* viesnīcā Tbilisi;
- Nakšņošana divvietīgā numurā: 3 naktis ar brokastīm 3* viesnīcā Batumi;
- Nakšņošana divvietīgā numurā: 2 nakts ar brokastīm 3* viesnīcā Mcheta;
- Pavadošais gids no Rīgas; 
- Vīnu degustācija:
- Ekskursiju un transporsta apkalpošana visa ceļojuma laikā;
- Visas ieejas biļetes programmā paredzētajos apskates objektos (muzejos, baznīcās, vīna pagrabos un citi);
- Vīnogu novākšana, mielasts ar folkloras programmu vīna pagrabā Kahetijā ar šašliku un vīnu, maizes un čurčelas
pagatavošanas meistarklasi;
- Pusdienas Rikoti aizā (bez alkoholiskajiem dzērieniem);
- Pusdienas restoranā “Gelegurdani” (bez alkoholiskajiem dzērieniem);
- Pusdienas un meistarklase (hinkāļi, hačapuri) Mchetā (bez alkoholiskajiem dzērieniem);
- Gruzīnu kolorīts un viesmīlība.

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
- Ceļojuma apdrošināšana līdz 65 g. – 10 €.

Papildus izdevumi pēc izvēles:
- Sēra pirtis par kabīni 2 – 3 personam – no 25 €;
- Pīlings un viegla masāža sēra pirtīs 1 personai - 5€;
- Gala vakariņas ar šova programmu restorānā Tbilisi – 35 €;
- Vakariņas restorānā ar tradicionālo Adžārijas virtuvi un muzikālo programmu - 25 €;
- Pusdienas Mtacminda kalnā – no 15 lari;
- Pusdienas Boržomi – no 30 lari;
- Vakariņas zivju restorānā Batumi – no 20 €;
- Austiņas (ekskursija Tbilisi) - 3.50 €.
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