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No vīna līdz kalniem Gruzijā
2019. gada 18.-26.oktobris, 9 dienas 755 EUR
Esi noguris? Jūties izsīcis?
Dosimies kopā “Uzlādēt baterijas” – Piedzīvot Gruziju!
Tā spēj savaldzināt ikvienu… Piedzīvot Gruziju – tas ir – kā baudīt smaržīgu, gardu persiku…
Ceļojuma laikā jūs gaida:
Kahetija – vīna un vīnogu reģions. Te apskatam
kultūrvēsturiskas vietas un baudām gruzīnu vīnu. Piedalīšanās
vīnogu lasīšanas talkā un sulas spiešana ar senajām metodēm –
izmantojot pašu kājas. Neierobežotas vīnogu ēšanas iespējas.
Vīnu degustācija ar tostiem, dziesmām.
Mtskheta – sena Gruzijas galvaspilsēta un Kristietības
šūpulis. Jvari klosteris (UNESCO) - ar šo vietu saistās senas
leģendas un te meklējami arī Gruzijas kristietības aizsākumi.
Uplistsikhe – pārsteidzošā, senā alu pilsēta Zīda ceļa malā,
( 2. gadu tūkstotis p.m.ē., UNESCO).
Tbilisi – Gruzijas
galvaspilsēta, kur sadzīvo
gan
senā,
gan
supermodernā arhitektūra. Metekhi baznīca, no kuras paveras
plašs skats pāri Mtkvari (Kūra) upei uz Abanotubani – rajonu ar
daudzām sēra pirtīm.
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, basturma,
sudžuks … u.c. Iedomājies, kā tas viss smaržo un garšo … gribas
izbaudīt un tāda iespēja Jums ir. Vietējās garšvielas plašā izvēlē
– svānu sāls, adžika, hmeli -cuneli...
Gruzīnu smeldzīgās melodijas, muzikalitāte un brašais dejas solis.
Un tas nebūt vēl nav viss…
Pieteikšanās braucienam:
Lidija 26497573
lidija@italisgeotour.com
Tālis 29132099
info@italisgeotour.com
http://ej.uz/Italisbraucieni
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No vīna līdz kalniem Gruzijā
2019. gada 18.-26.oktobris
Nr.

Datums

1.

18.10
piektdiena

2.

Maršruts

Apskates objekti

Naktsmītne

Rīga-Tbilisi

• Lidojums ar aviokompāniju Airbaltic BT724 . Izlidošana no Rīgas
Lidostas 23:15, tikšanās 21:00 lidostā.

Viesnīca
Telavi

19.10.
sestdiena

Telavi - KvareliTelavi

• Ielidošana 3:25 Tbilisi, transfērs un iekārtošanās viesnīcā, pāris
stundas miegam, brokastis
• Nekresi klosteris
• Kindzmarauli vīna rūpnīca. Ekskursija un vīnu degustācija.
Čurčelu, maizes un šašliku gatavošanas darbnīcas.
• Vakariņas zemnieku sētā Velistsikhe ciemā, mājas muzejs

3.

20.10.
svētdiena

Telavi -Tsinandali Sighnaghi – Bodbe– Telavi

•
•
•
•
•

Telavi – iepazīšanās ar pilsētu, Telavi tirgus
Tsinandali - Čavčavadzes māja un parks, vīna degustācija
Gurjani čačas un vīna degustācija
Sighnaghi pilsētas apskate , Bodbes Sv. Nino klosteris
Kopīgas vakariņas Telavi ar folkloras ansambli

Viesnīca
Telavi

4.

21.10.
pirmdiena

Telavi – Kvareli –
Tbilisi

•
•
•
•

Khareba vīna tunelis ar degustāciju
Pārgājiens uz Martkopi kalnos
Iekārtošanās viesnīcā Tbilisi
Vakara ekskursija pa seno Tbilisi. Narikala cietoksnis. MāteGruzija u.c.

Viesnīca
Tbilisi

5.

22.10.
otrdiena

Tbilisi –Mcheta –
Uplistsikhe- Tbilisi

•
•
•
•

Ekskursija uz Mtskhetu un Jvari klostera apmeklējums
Antīkā Uplistsikhe - alu pilsēta. Kopējās pusdienas
Goodwill lielveikals
Kuģītis pa Kūru ar vīnu

Viesnīca
Tbilisi

6.

23.10.
trešdiena

Tbilisi

• Brīvības laukums, Rustaveli bulvāris, Nac. galerija. Mākslas un
krāmu tirdziņš zem Sausā tilta
• Šardeni un Šavteli ar savām šarmantajām kafejnīcām, šaurajām
ieliņām un seniem klosteriem.
• Brīvais laiks Tbilisi
• Iespēja baudīt sēra pirtis patstāvīgi
• Mtatsminda parks, Trīsvienības baznīca, Tbilisi tirgus
• Tbilisi etnogrāfiskais muzejs
• Vakariņas tradicionālā gruzīnu restorānā ar vīnu un mūziku.
• Brauciens pa veco Kaukāza Gruzijas Kara ceļu:
• vēsturiskais arhitektūras ansamblis Ananuri,
• kalnu slēpošanas kūrorts Gudauri, tālāk ir ceļa augstākā vieta 2395 m Krusta pāreja
• Kopējās pusdienas kalnu ciematā
• Brauciens ar džipiem no Stepancmindas uz Sv. Trīsvienības
baznīcu, neatkārtojams skats uz Kazbeka virsotni

7.

24.10.
Tbilisi
ceturtdiena

8.

25.10.
piektdiena

Tbilisi – Gudauri –
StepanacmindaTbilisi

9.

26.10.
sestdiena

Tbilisi

• Izlidošana uz mājām 04:10, Reiss BT725 Rīgā 6:40

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība

Viesnīca
Telavi

Viesnīca
Tbilisi

Viesnīca
Tbilisi
Viesnīca
Tbilisi
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Cenā 755 EUR ietilpst:
➢
Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ
➢
veselības apdrošināšana
➢
naktsmītnes 3* viesnīcās 2vietīgos numuros ar
brokastīm
Piemaksa par vienvietīgu numuru 84 EUR

➢
➢
➢

Transfēri un ekskursijas ar autobusu
Vietējā gida pakalpojumi
Ūdens autobusā

1 EUR=2,81 GEL (Tavex 14.12.2018.)
Iespējamās papildizmaksas ēšanai un izklaidēm 326 GEL (ap 116 EUR) :

















Piedalīšanās vīnogu talkā, ekskursija un vīna degustācijas – 55 GEL
Vakariņas Telavi ar folkloru 50 GEL
Veliscikhe vakariņas 25 GEL
Upliscikhe – 9 GEL ar vietējo gidu
Pusdienas Upliscikhe 25 GEL
Pacēlājs Narikala kalnā 3 GEL
Pusdienas Kazbegi 25 GEL
Džipi Kazbegi – 15 GEL
Vakariņas Tbilisi restorānā nacionālā stilā – vīns, dejas, dziesmas – 35 GEL
Tsinandali ar 1 vīna degustāciju - 7 GEL
Nekresi -2 GEL
Gurjani vīna, čačas degustācija ar uzkodām – 20 GEL
Khareba vīna tunelis ar degustāciju -13 GEL
Čurčelas, šašliku un maizes meistarklases 3+3+10=16 GEL
Kuģītis pa Kūru ar vīnu – 20 GEL
Etnogrāfiskais muzejs ar gidu – 6 GEL



Sēra pirtis (individuāli) no 20 GEL

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.

