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Austrumgruzija. Kahetija  
7 dienas 

10.10.-16.07.2018. 650 EUR 
Gribi piedzīvot kaut ko pārsteidzošu? Brauc uz Gruziju (Georgia, Sakartvelo) skaisto, 

viesmīlīgo un vēl nepieradināto. Un izbaudi labākos savas dzīves mirkļus! Atļauj sev to… 
 

Ceļojuma laikā jūs gaida: 
Iepazīšanās ar Gruzijas kulinārijas tradīcijām un 

vīna kultūru, kam saknes iestiepjas senā pagātnē; 

 No vietējiem produktiem gatavoti ēdieni: hačapuri, 

hinkali, sacivi, šašliks 

ar themali, churchela, 

gozinaki … u.c. 

Iedomājies, kā tas 

viss smaržo un garšo 

… gribas izbaudīt un tāda iespēja Jums ir. 

Vīna tēvzeme, kur esot radies vārds „vīns”. Romantiski 

skan vīnu nosaukumi: Cinandali, Ahašeni, Hvančkara, 

Saperavi, Mukuzani, Kindzmarauli, Tbilisuri . Šie vīni tā vien gaida, lai tos nogaršo. 

Kindzmarauli vīna rūpnīcas apskate un vīna degustācija, vīnogu vākšana un spiešana ar 

senajām metodēm (kājām). 

Lielā Kaukāza kalnu ainavas, braucot pa 

Gruzijas Kara Ceļu, Krusta pāreja 2395 m v.j.l. 

Robežas šķērsošana starp Eiropu un Āziju. 

  Aizraujošs brauciens ar džipiem no Kazbegi 

(Stepanatsmindas) ciemata uz Gergeti Sv. 

Trīsvienības baznīcu no kurienes paveras iespaidīgs 

skats uz Kaukāza kalniem un Kazbeku ( 5033 v.j.l., 

gruzīniski – Mkinvari, osetīnu – Urshohs). 

Sighnaghi – 

mazpilsēta ar apbrīnojamu kultūrvidi – senu un mūsdienīgu. 

Cauri pilsētai stiepjas viduslaiku nocietinājumu siena ar 23 

torņiem. Signagi pasludināta par mīlestības pilsētu – 

salaulāties te var jebkurā dienā, jebkurā laikā, ja kārtībā 

dokumenti. Pilsētai jākļūst par Gruzijas Lasvegasu. 

Tbilisi – Gruzijas galvaspilsēta, kur sadzīvo gan senā, 

gan supermodernā arhitektūra. Lielā zīda ceļa pilsēta un 

savā laikā nozīmīga Kaukāza reģiona metropole. Metekhi baznīca, no kuras paveras plašs 

skats pāri Mtkvari (Kūra) upei uz Abanotubani – rajonu ar daudzām sēra pirtīm. Tieši 

pateicoties sēravotiem  Vahtangs Gorgasali šeit nolēma uzcelt jaunu Gruzijas galvaspilsētu. 
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Valdzinošs skats (īpaši naktī) uz izgaismoto pilsētu no Mtacmindas virsotnes. Ananuri 

cietoksnis ar skatu uz ainavisko Zhinvali ūdenskrātuvi. 

Mcheta – bijusī Gruzijas – Ibērijas caristes 

galvaspilsēta, iekļauta UNESCO pasaules 

mantojuma sarakstā. Te gruzīni m.ē. 4.gs. 

pieņēma kristīgo ticību. Gruzijas Jeruzāleme. 

Mchetā Svetitskhoveli Katedrāle – svētvieta, 

kur kronēja un apbedīja Gruzijas karaļus. Jvari 

klosteris ar skaistu skatu uz Kuras un Aragvi 

upju ielejām un Mchetu (Mtskheta). 

 Davida-Gareji klinšu alu klosteru komplekss, 

kas pelnīti ir atrodams UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 

 Bodbes klosteris ar Sv. Nino apbedījuma vietu. Te valda miers, klusums un skaists 

skats uz Alazaņas ieleju.Gruzīnu smeldzīgās melodijas, muzikalitāte un brašais dejas 

solis…Un tas nebūt vēl nav viss… 

Pieteikšanās braucienam: 

   
Tālis  29132099 info@italisgeotour.com 
Lidija 26497573       lidija@italisgeotour.com 
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            A GRUZIJA – KAHETIJA 
10.10.– 16.10. 2018. 

 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  

1. 10.10. 
trešdiena 

 
 

Rīga-Tbilisi  
 

 Reiss  no Rīgas BT 724 23.05, tikšanās lidostā 
21.00 

 

Viesnīca *** 
Telavi  
 

2. 11.10. 
ceturtdiena 

Tbilisi -Telavi 
-Tsinandali -
Sighnaghi – 
Gurjaani – 
Telavi 

 Ielidošana Tbilisi , transfērs uz viesnīcu, pāris 
stundas miegam 

 Tsinandali -Čavčavadzes māja un parks, vīna 
degustācija 

 Veliscikhe vīna pagrabs-degustācija 

 Sighnaghi pilsētas apskate 

 Bodbes Sv. Nino klosteris  

 Vakariņas zemnieku sētā ar folkloras 
priekšnesumiem 

Viesnīca *** 
Telavi  
 

3. 12.10. 
piektdiena 

 

Telavi - 
Kvareli- 
Telavi  

 Telavi tirgus no rīta  

 Kindzmarauli vīna rūpnīca, ekskursija un vīna 
degustācija, iespēja piedalīties dažādās darbnīcās 
(čurčelu gatavošana, čačas dzīšana, maizes 
cepšana, šašlika cepšana, hačapuri gatavošana). 
Vīnogu vākšana, sulu spiešana ar senajām 
metodēm-kājām, neierobežota vīnogu ēšana 

 Pusdienas  

 Nekresi klosteris.  

Viesnīca *** 
Telavi  
 

4. 13.10. 
sestdiena 

 

Telavi –Tbilisi  David Gareji alu klosteru komplekss kalnos pie 
Azerbaidžānas robežas, pastaiga kalnos 

 Launags nekurienē - Udabno 

 Tbilisi naktī no Narikala cietokšņa 

Viesnīca*** 
Tbilisi 

5. 14.10. 
svētdiena 

 

Tbilisi –
Mcheta -
Tbilisi 

 Mcheta, Jvari klosteris (UNESCO) 

 Ekskursija pa Tbilisi  

 Lielveikals Goodwil 

 Brīvais laiks, Iespēja apmeklēt Sēra pirtis 

 Vakariņas tradicionālā stilā Tbilisi restorānā 

Viesnīca*** 
Tbilisi 

6. 15.10. 
pirmdiena 

 

Tbilisi – 
Gudauri – 
Stepanatsmin
da- Tbilisi  

 Brauciens pa veco Kaukāza Gruzijas Kara ceļu: 

  vēsturiskais arhitektūras ansamblis Ananuri, kalnu 
slēpošanas kūrorts Gudauri, tālāk ir ceļa augstākā 
vieta - 2395 m Krusta pāreja 

 Brauciens ar džipiem no Stepanatsminda uz Sv. 
Trīsvienības baznīcu Gergeti 

 Pusdienas viesu mājā 

 Neatkārtojams skats uz Kazbeka virsotni 

Viesnīca*** 
Tbilisi 

7. 16.10. 
otrdiena 

Tbilisi- Rīga  Izlidošana uz mājām reiss BT 725 no Tbilisi 04.10, 
Rīgā 06.40 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 
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Cenā  650 EUR  ietilpst: 
 Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ, 
bagāža 20 kg 

 Transfēri un ekskursijas ar 
autobusu Gruzijā 

 veselības apdrošināšana   Gruzīņu gides pakalpojumi 

 naktsmītnes ***viesnīcās 2vietīgos 
numuros ar brokastīm 

 Ūdens autobusā 

 
Iespējamās papildizmaksas  (1 GEL = 0.33 EUR 10.04.2018 Tavex): 

 Piedalīšanās vīnogu talkā, sulas spiešana, pusdienas, ekskursija vīna rūpnīcā un vīna 
degustācija 80 GEL 

 Darbnīcas Kindzmarauli: čurčellu gatavošana 1 gab. 3 GEL, maizes cepšana 2 GEL 
no personas 

 Plāceņi Udabno 10-12 GEL 

 Vakariņas Kahetijā ar vīnu un mūziku 47 GEL 

 Vakariņas Tbilisi restorānā tradicionālā stilā 35 GEL 

 Brauciens ar džipiem 15 GEL 

 Degustācija Veliscikhē 10GEL 

 David Gareji – par ziedojumiem 

 Nekresi mikroautobuss 2 GEL 

 Cinandali muzejs + viena vīna degustācija 7 GEL 

 Pusdienas Stepanatsmindā – 26 GEL 

 Pacēlājs Narikala kalnā 3GEL 
Kopā 235 GEL 

 Sēra pirtis no 15-20 GEL(individuāli) 
 

Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka 

pieteiksies vēl kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks 

nepiesakās, personai ir jāpiemaksā par dzīvošanu vienvietīgā numurā – 90 EUR 

 

 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir 
pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī 

citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

Pieteikties šeit: http://ej.uz/Italisbraucieni 
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