
8. marta svētki Gruzijā! Kultūra, vēsture, māksla
un kalni!

Tbilisi – Mcheta – Kahetija – Gudauri

Izlidošanas datums: 04.03.2018 -10.03.2018

Gruzija – reibinošas saules zeme! Jūs redzēsiet pilsētas, tempļus, muzejus, piedalīsieties pasaules
garšīgakās virtuves meistarklasēs, apmeklēsiet vīna zemi Kahetiju un ciemosieties pie vietējā vīndara!
Paviesosieties pie slavenajiem Suhišvili baleta dejotājiem un Gabriadzes marionešu teātrī, redzēsiet
skaistās Pirosmani gleznas un ielūkosieties juvelieru darbnīcas noslēpumos! Jūs gaida relaksējoša
izjāde ar zirgiem un aizraujoša šova programma restorānā ar dziesmām un dejām. Atklājiet, mācieties
un uzdrīkstieties, un mēs ar lielu prieku palīdzēsim!

1 diena: 04.03.18. (svētdiena). 
Tiešais lidojums no Rīgas, reiss BT 724 plkst. 23:15. Lidojums uz Gruziju, plkst. 03:25 ielidošana
Tbilisi. Transfērs, iekārtošanās un nakts  viesnīcā Light House 3* Tbilisi.
 
2 diena: 05.03.18. (pirmdiena). “Tbilisi – mana mīļā un dārgā!”.
Brokastis viesnīca pl. 10:00. Brīvais laiks. Tbilisi apskates ekskursijas laikā mēs apmeklēsim Metexi un Ciānas
tempļus, Narikala cietoksni, Abanotubani kvartālu un ūdenskritumu Legvtahetvā, pastaigāsimies pa Miera tiltu un
pacelsimies svētajā Mtacmindi kalnā no kurienes paveras lieliska pilsētas panorāma. Mēs iegriezīsimies arī
juvelieru darbnīcā kur iepazīsimies ar slaveno gruzīnu emaljas tehniku, kas ir 5000 gadus sena!!
Nepalaidiet garām iespēju iegādāties kādu no skaistajām rotām. Tādas Jūs neatradīsiet nekur citur pasaulē!!
Pusdienas vienā no vecākajiem restorāniem pilsētā  - “Funikulieris”, kur pasniedz gardākos gruzīnu
virtuves ēdienus un visgaršīgākos pončikus pasaulē!! (no 15 - 20 lariem). Brīvais laiks. Iesakām apmeklēt
slavenās sērūdens pirtis un gūt īstu baudījumu miesai un garam!! Atpūta un nakts viesnīcā.
 
3 diena: 06.03.18. (otrdiena). Vēsture – kultūra – māksla – daba. Kolhidas zelts – Dvēseles deja viesos
pie Suhišvili – izjāde ar zirgiem – Gabriadzes marionešu teatris.
Brokastis viesnīcā. Ekskursija uz Gruzijas Nacionālo muzeju. Pati nozīmīgākā Nacionālā muzeja vērtība ir
teiksmainās Kolhidas arheoloģiskie dārgumi – pirmskristietības ēras zelta, sudraba un dārgakmeņu izstrādājumi no
apbedījumu vietām Gruzijā, kas datētas ar 3 gs. pirms mūsu ēras. Interesantas ir arī paklāju, apģērbu,
kokgriezumu, audēju izstrādājumu un Tuvo Austrumu monētu un ieroču kolekcijas. Neliela kafijas pauze vienā no
Tbilisi hačapuri ēstuvēm. Turpinājumā – pats interesantākais!! Esiet gatavi!! Mēs pacelsim priekškaru un Jūs
apburs slavenais Suhišvili nacionālais balets!! Jums būs vienreizēja iespēja piedalīties teātra mēģinājumā un
nofotogrāfēties ar slavenās trupas dalībniekiem. Dārgs prieks, bet īpaši Jums - bez maksas!! Turpinājumā – izjāde
ar zirgiem. Mēs piedāvājam Jums sajust un savām acīm redzēt Gruzijas zemes un Kaukāza kalnu pirmatnējo
skaistumu, dodoties izjādē Tbilisi apkartnē. Kalna pakajē izvietotā bāze piedāvā visus nepieciešamos resursus
dažāda garuma ekskursijām visai ģimenei – mierīgi, apmācīti zirgi, poniju bērniem, ērts apseglojums, zinoši
instruktori un pieredzējuši pavadoņi. Jūs nekad neesat jājis uz zirga? Bez bailēm! Jums paskaidros un parādīs kā
uzsēsties zirgā, pareizi turēties seglos un vadīt zirgu. Tā ir ekskursija tiem, kas novērtē dabas skaitumu un mieru
(40 lari). Atgriešanās Tbilisi. Bet tas vēl nav viss - Jūs gaida slavenais Gabriadzes marionešu teātris. Rezo
Gabriadze ir Gruzijas nacionālais mantojums. Viņš ir režisors, dramaturgs, mākslinieks un skulptors, raksta
dziesmas, veido lelles un atdzīvina tās uz sava personīgā teātra skatuves (no 10 – 40 lari). Vakarā brīvais laiks
pastaigām vecpilsētā. Atpūta un nakts viesnīca.
 
4 diena: 07.03.18. (trešdiena). Augstākas par kalniem ir tikai debesis! Kalnu slepošanas kūrorts
Gudauri.
Brokastis viesnīcā. Šodien mēs braucam uz slaveno kalnu slepošanas kūrortu Gudauru. Pa ceļam mēs
redzēsim vēsturiskā Gruizijas karaceļa maršruta visainaviskākās kalnu parejas un aizas. Apstāsimies pie milzīga,
cilvēku radītā kalnu ezera Žinvali, kur apmeklēsim Ananuri cietokšņa kompleksu, kas ir iekļauts UNESCO
pasaules mantojuma sarakstā. Pēc ierašanās brīvais laiks pastaigām un suvenīru iegādei. Pusdienas hinkāļu



restoranā Gudauri. Atgriešanās Tbilisi. Brīvais laiks. Atpūta un nakts viesnīcā.
 
5 diena: 08.03.18. (ceturtdiena). Gruzijas vissvētākās vietas - Mcheta un Džvari.
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz Mchetu – svētceļojuma vietu un svētnīcu 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 pastaigāsimies pa pilsētu. Džvari – klasiskās arhitektūras šedevrs ar
bizantisku nokrāsu un pats «krutākais» skatu laukums, no kura paveras senās Mchetas un kalnu brīnišķīgā
panorāma un redzama divu varenu upju – Kūras un Aragvi - savienošanās. Pusdienas tavernā. Visgaršīgākās
pupiņas podiņā ar kukurūzas placeni – viss “tautiskākajā tavernā” (no 15 lari). Atgriešanās Tbilisi. Vakarā
meistarklase slavenajā Faeton restorānā. Īstas gruzīnu vakariņas, lielisks vīns, neaizmirstami ēdieni un
ugunīgas dejas un dziesmas! (par pap. m. 25 €). Atgriešanās viesnīcā.
 
6 diena: 09.03.18. (ceturtdiena). Vīna dzimtene - Kahetija! Cinandali muiža – ciemos pie vīndara –
mīlestības pilsēta Signagi.
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz saulaino Kahetiju – bezgalīgu vīnogulāju dārzu reģionu. Kahetijas vīni
pamodina cilvēkos vislabākās jūtas un slēptākos talantus. Saka, ka tieši tāpēc šeit ir dzimuši tik daudzi lieliski
mākslinieki. Kņaza Čavčavadzes muiža – muzejs. Vakariņas ģimenes vīna pagrabā Getiashvili: vīna degustācija
no kvevri, hinkāļu, čurčelas un gruzīnu lavaša pagatavošanas meistarklase un melodiskas dziesmas, kas neatstāj
vienaldzīgu pat visprasīgāko klausītāju. Pasakainā mūžīgās mīlestības pilsēta Signagi, ko ieskauj visduslaiku
mūri ar 23 torņiem. 
Atgriešanās Tbilisi. Brīvais laiks. Atpūta viesnīcā.
 
7 diena: 10.03.18. (piektdiena). 
Vēlā numuru atbrivošana viesnīcā. Transfērs uzlidostu plkst. 02:30. Izlidošana plkst.05:10* - avio pārlidojums
Tbilisi-Rīga.Plkst.06:30* ierašanās Rīgā.
 

Cena: 580 €
 
Brauciena cenā ir iekļauts:
• Dzīvošana 6 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm;
• Izvietošana divvietīgos numuros (vienvietīgs numurs par papildus samaksu);
• Grupas transfērs lidosta – viesnīca – lidosta;
• Ekskursijas krieviski runājoša gida pavadībā;
• Transporta apkalpošana visa ceļojuma laikā;
• Gruzīnu virtuves gatavošanas meistarklase;
• Pusdienas restorānā Gudauri;
• Visas ieejas biļetes programmā paredzētajos apskates objektos; 
• Vīnu degustācija;
• Vakariņas ar vīna degustāciju no kvevri un gruzīnu tradicionālo ēdienu pagatavošanas meistarklase Getiashvili
ģimenes vīna pagrabā.
 
Papildus izdevumi pēc izvēles:
- Sēra pirtis par kabīni 2 – 3 personam – no 25 €;
- Pīlings un viegla masāža sēra pirtīs 1 personai - 5€;
- Pusdienas restorānā "Funukulieris" - no 15 lari;
- Izjāde ar zirgiem - 40 lari;
- Gabriadzes marionešu teātris - no 10 - 40 lari;
- Pusdienas taverna no 15 lari;
- Vakariņas ar nacionālo šova programmu restorānā "Faeton" - 25 €.
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