GRUZIJAS ZAĻĀ
TŪRE
17.09.2020. – 28.09.2020.
Datumi
1.diena
17.09.2020.
Ceturtdiena

2.diena
18.09.2020.
Piektdiena

3.diena
19.09.2020.
Sestdiena

Piedāvājuma programma
Tikšanās Rīgas lidostā 17:30
Lidojums:
Rīga – Stambula 19:25 - 22:25
vakariņas lidmašīnā, izbaudot
Turkish Airlines servisu atvaļinājums
var sākties! 
Stambula - Tbilisi 23:55 - 03:05
Naksniņas lidmašīnā 
Sveika Gruzija!
Mazuliet nosnaužamies lielceļa
viesnīcā un, tad jau ceļš ved līdz
mīlestības pilsētai Signagi ~ 750m
v.j.l.
Pa ceļam varenas pusdienas gruzīnu
gaumē kopā ar čurčellas meistarklasi
un pirmajiem tostiem pie vietējā
Giorgia Getiashivili!
Priekā jeb Džus! Džus! Džus!
Pēcpusdienā - Bodbe sieviešu
klosteris Gruzijā, kas ir viena no
pirmajā kristiešu kulta celtnēm
Gruzijas teritorijā – tajā atdusas Sv.
Nino, kuras krustiņš bijis veidots no
vīgu zariņa.
Brokastis, izbraucam 09:00 ceļš ved
uz Kvareli vīna tuneļiem, kuri 8km
garumā zem zemes spēj uzglabāt ap
25000 vīna pudeļu. Iepazīsim kā top
slavenie Gruzijas vīni nākamā pietura
Graneli vīna darītavā - degustācijai
tiks piedāvāti desmit dažādi vīni
Lūkosim kā novāc vīnogas
Akhalsopeli ciemā, pusdienas
iekļautas izmaksās.
Brīvs vakars Tbilisi, viesnīca pie
vecpilsētas.

Papildus
Informācija

Ceļā uz Zaļo
zemi 
Rīta snaudiens,
pirms sākas
piedzīvojumi 
Viesu māja
Alazaņas
ielejā
Signagi
Brokastis,
pusdienas
Meistarklase

Viesu māja
Tbilisi
Brokastis
Pusdienas
Degustācija
Vīnogu vākšana

4.diena
20.09.2020.
Svētdiena

Brokastis,izbraucam 09:00
Šodien ceļš ved pa Gruzijas seno kara
ceļu Kazbeka virzienā, piestāsim pie
Ananuri cietokšņa kompleksa Žinvali
mākslīgās ūdenskrātuves krastos.
Izbrauksim cauri Gudauri – mūsdienās
populārs slēpošanas kūrorts.

Viesu māja
Kazbekā
Stepantsmindā
Brokastis
vakariņas

Iekārtosimies viesu mājā Stepantsmindā,
vietējos šeit dēvē par vilkiem, dēļ sūrās
izdzīvošanas. Iepazīsim vietējos! 

5.diena
21.09.2020.
Pirmdiena

6.diena
22.09.2020.
Otrdiena

Brokastis, ar džipiem pacelsimies uz
Gergeti Sv. Trīssavienības baznīcu, tālāk
apceļosim Džuta un Truso ielejas,
Gveleti ūdenskritumu vienvārsakot
baudam Kaukāza dabas varenību 

Brokastis, šodien mūsu ceļojums turpinās
līdz Boržomi, kas slavena ar savu
minerālūdeni. Boržomi pilsēta
izvietojusies kalnos abpus Mtkvaras upes
krastiem. Kad tika atklāta leģendārā
Bordžomi minerālūdens rūpnīca, pilsēta
strauji sāka attīstīties. Dodamies uz
Borjomi Nacionālo parku.
Pa ceļam pusdienas, papildus izmaksas!
Pacelsimies ar funikulieri, degustēsim
minerālūdeni tik cik vien gribās 
Pelde siltajās minerālūdensvannās 

Viesu māja
Kazbekā
Stepantsmindā
Brokastis
vakariņas

Viesu māja
Boržomi
Brokastis
Termālie baseini
funikulieris

7.diena
23.09.2020.
Trešdiena

Brokastis. Ceļš ved Martvili kanjona
virzienā.
Iekārtošanas viesu mājā Martvili.
Gruzīnu virtuve ir ārkārtīgi bagātīga,
šovakar Mengreļu virtuves meistarklase
Lašas etnomājā ar vakariņām.

Viesu māja
Martvili
Brokastis
vakariņas

8.diena
24.09.2020.
Ceturtdiena

Tūres sākums 09:00
Izbrauciens ar laiviņām un pārgājiens pa
Martvili kanjona dabas takām 3000m
v.j.l. pusdienas pie ūdenskrituma,
pusdienās – forele! Pusdienas iekļautas
Šodien obligāti - Ērti apavi un laba oma!

Viesu māja
Martvili
Brokastis
pusdienas
Degustācija

Pēc pusdienām Salhino, kņazu pils, kur
mitusi Dadiānu dinastija.
Noslēgumā Odaleši vīna degustācija, šīs
šķirnes vīnogas aug tikai dažos
reģionos

9.diena
25.09.2020.
Piektdiena

10.diena
26.09.2020.
Sestdiena

Izbraucam 09:00 uz Okaces kanjonu,
~140 metru augstumā stiepjas trošu tiltiņ
~1kmš. Tas gan nav iekārts šķērsām virs
kanjona, bet ar trosēm piestiprināts pie
klints, tādējādi gājiens pa to nešķiet
pārāk ekstremāls, bet acis ir ar ko
pamielot. Ceļš uz Tbilisi, pa ceļam
pusdienas, papildus izmaksa.
Ekskursijas sākums 11:00
Tbilisi, tulkojumā – Siltā pilsēta, kas
nosvinējusi jau 1550 dzimšanas dienu –
iepazīsim to!
Vecpilsētas apskate, Miera tilts – viens
no 13 pasaules tiltiem ar visneparastāko
arhitektūru, pastaiga pa Rike parku, kas

Viesu māja
Tbilisi
Brokastis

Viesu māja
Tbilisi
Brokastis
Vakariņas

ir jauna atpūtas vieta Tbilisi centrā.
Sv. Trīsvienības Katedrāle (Sameba), kas
ir vienotās Gruzijas valsts simbols.
Tieši šajā katedrālē svētdienās notur
dievkalpojumu gruzīnu pareizticīgās
baznīcas galva.

11.diena
27.09.2020.
Svētdiena

Brīva dienas Tbilisi, atvadu vakariņas
restorānā “Mravalžamier” ar gruzīnu
dejām.

12.diena
28.09.2020.
Pirmdiena

03:00 transfērs uz lidostu
Lidojums
Tbilisi – Stambula 05:25 – 06:50
Stambula – Rīga 08:20 – 11:20

Viesu māja
Tbilisi
Brokastis

Brokastis
lidmašīnā

Sveikas mājas!


Izmaksas par programmu 945EUR
Iemaksa piesakoties – 145 EUR vietu skaits ierobežots!
! Līdz 20.01.2020. iemaksa – 200EUR
! Līdz 20.03.2020. iemaksa – 200EUR
! Līdz 20.05.2020. iemaksa – 200EUR
! Līdz 20.07.2020. iemaksa - 200EUR

Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi Rīga – Stambula – Tbilisi – Stambula – Rīga
* Bagāžas: rokas bagāža 8 kg izmērs 40x 55x20 cm un 30kg nododamā bagāža.
* Visas ieejas biļetes, termālie baseini, funikulieris,
degustācijas, ēdināšanas, meistarklases, transfēri - saskaņā ar programmu!
* Vietējais gids Gruzijā

*Grupas vadītāja no Latvijas Elvīra Bāliņa!

!Papildus izmaksas - ēdienreizes, kas nav iekļautas izmaksās, suvenīri, ceļojuma apdrošināšana,
pēc pieredzes mainām lidostā 150eur uz lariem, pietiks naudiņas visam ceļojumam 

Pievērsiet uzmanību:
Ceļošanai izmantojam tikai PASES, tām jābūt derīgām vēl 6 mēnešus pēc atgriešanās!
Uz drīzu tikšanos!
Jūsu Dace Ķirķe
Tālr.+371 29474846
e-pasts: dace@tavsgids.lv

