
Lieliskā Gruzija 
24.09. – 29.09.2020 

6 dienas / 5 naktis 

    

Kalnu aizu un zaļo ieleju, minerālūdens avotu, vīna un 

neatkārtojamo dižo kalnu valsts. Deju un dziesmu valsts, 

savdabīgās kultūras un senākās vēstures valsts ar 

atsaucīgiem un draudzīgiem cilvēkiem! 

 

Tūres programma: 

1. diena (24.09.)  

23:05 – izlidošana no Rīgas. 

 

2. diena (25.09.): Tbilisi 

03:30 – ierašanās Tbilisi.  

Transfērs un agrā izmitināšana Tbilisi pilsētas viesnīcā. Īsā atpūta. Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija Tbilisi vecpilsētā, Metehi tempļa (XIII gs.) apmeklējums, pastaiga par Šardenu – slavenu ieliņu 

ar daudzām kafejnīcām, veikaliem un saloniem, Sioni katedrāles un Ančishati bazilikas (VI gs.) 

apmeklējums. Ar kājām aiziesim līdz Narikala cietoksnim (IV gs.), kurš ir Tbilisi vecpilsētas apskates 

objekts, no turienes pavērās elpu aizraujošā Tbilisi vecpilsētas panorama. Pēc tam aiziesim līdz Abanotubani 

kvartālam, kur atrodas slavenās sēra pirtis. 

Ekskursijas laikā tiks dota iespēja paēst pusdienas (par papildus samaksu).  

Nakts Tbilisi pilsētā.  

Papildus: vakariņas nacionālajā restorānā ar folkloras programmu – 20 EUR. 

 

3. diena (26.09.): Tbilisi – Bodbe – Signagi – Cinandali – Šumi – Telabi – Tbilisi (270 km) 

Brokastis viesnīcā.  

Brauciens uz Kahetiju – slaveno vīnu un arhitektūras pieminekļu reģionu. Sākumā apmeklēsim Bodbe – Sv. 

Nino klosteris (IV gs.), te apglabāta Gruzijas apgaismotāja - Svētā Nino. Šeit var iegādāties rotas no sudraba 

(rokdarbi), kuras taisa šī klostera mūķenes. Turpinājumā braucam uz Signagi (XVIII gs.) – mīlestības pilsēta, 

kura ir ieskauta cietokšņa sienās, tā ir slavena ar savu unikālo arhitektūru. No skatu torņiem ir iespēja izbaudīt 

skaistās Alazanas ielejas ainavas. Tālāk braucam uz Šumi, kur Jūs gaida iepazīšanās ekskursija vīna 

pagrabā, vietējo vīnu degustācija (2 veidi), tradicionālās pusdienas un Hačapuri pagatavošanas 

meistarklase. Pēc tam apmeklēsim Gruzijas kņaza A. Čavčavadze māju-muzeju (XIX gs.) Cinandali 

ciemā, kuram apkārt atrodas grezns parks ar kapelu kur apprecējās A. Gribojedov ar Ņina Čavčavadze. Pa 

ceļam atpakaļ uz Tbilisi mēs apstāsimies Telavi pilsētā, lai uzņemtu skaistas fotogrāfijas. 

Nakts Tbilisi pilsētā.  

 

4. diena (27.09.): Tbilisi – Mcheta – Upliscihe – Gori – Tbilisi (190 km)  

Brokastis viesnīcā.  

Brauciens uz Mchetas pislētu – seno Gruzijas galvaspilsētu, pilsētu-muzeju, kura iekļauta UNESCO 

mantojuma sarakstā, šeit apmeklēsim Svetichoveli katedrāli (XI gs.), kur apglabāta Jēzus Kristus Mantija. 

Pa ceļam uz Mchetu apmeklēsim Džvari klosteri. Pēc tam alu pilsētas Upliscihe apmeklejums – viena no 

senākajām apmešanās vietām Kaukāzā. Alas bija pagānu rituālu vieta, pirms tam kā Gruzija topa par kristīgo 

valsti. Tālāk braucam uz Gori, kur 1879. gadā piedzima Josifs Staļins (J. Staļina muzeja apmeklējums – par 

papildus samaksu – 10 EUR). 

Ekskursijas laikā tiks dota iespēja paēst pusdienas (par papildus samaksu).  

Vakarā atgriešanās uz Tbilisi, nakts viesnīcā. 

 

EKSKURSIJAS 

IR IEKĻAUTAS 

CENĀ! 

 



Papildus: vakarā tradicionālās vakariņas gruzīnu ģimenē, kura laikā varēsiet tuvāk iepazīties ar Gruzijas 

tautas tradīcijām un garu, un Gruzijas ēdiena “baklažāns ar valriekstiem” pagatavošanas meistarklase – 30 

EUR. 

 

5. diena (28.09.): Tbilisi 

Brokastis viesnīcā.  

Brīva diena Tbilisi pilsētā nesteidzīgām pastaigām un suvenīru iegādei.  

Nakts Tbilisi pilsētā.  

 

6. diena (29.09.) 

Viesnīcas numuru atbrīvošana. Transfērs uz Tbilisi starptautisko lidostu.  

04:15 – izlidošana no Tbilisi. 

06:40 – ierašanās Rīgā. 

 

TŪRES CENA UZ CILVĒKU DIVVIETĪGAJĀ NUMURĀ  

415 EUR
 

Cenā iekļauts:  

- transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

- visas ekskursijas pēc programmas; 

- krievvalodīga gida pakalpojumi tūres laikā;  

- pavadošā pakalpojumi tūres laikā;  

- izmitināšana: 

• 5 naktis 3* viesnīcā (Tbilisi);  

- ēdināšana: 

• 4 brokastis viesnīcā; 

• 1 tradicionālās pusdienas Šumi. 

- ieejas biļete uz Upliscihe; 

- ieejas biļete uz Cinandali; 

- vietējā vīna degustācija Šumi;  

- Hačapuri pagatavošanas meistarklase Šumi; 

- ūdens 0,5 l dienā uz cilvēku. 

Papildus: 

- pārlidojums Rīga – Tbilisi – Rīga;  

- vienvietīga izmitināšana – 105 EUR; 

- veselības apdrošināšana; 

- ēdināšana kas nav iekļauta tūres cenā; 

- vakariņas nacionālajā restorānā ar folkloras 

programmu – 20 EUR; 

- tradicionālās vakariņas gruzīnu ģimenē un 

baklažāna ar valriekstiem pagatavošanas 

meistarklase – 30 EUR; 

- J. Staļina muzeja apmeklējums – 10 EUR; 

- personīgi izdevumi; 

- dzeramnauda gidiem un vadītajiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visas piemaksas (norādītas sadaļā «Papildus») tiek veiktas birojā rezervējot tūri. 

 

Uzņemošā kompānija patur tiesības mainīt organizēto ekskursiju kārtību, aizstāt viesnīcas un restorānus/kafejnīcas ar citām – 

līdzīgas kategorijas. 

 


