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Jaunums! Piedzīvojums Gruzijā – Tušetijas kalni un Kahetijas vīns 

2020. gada 25. jūnijs - 02. jūlijs, 8 dienas, 755 eiro 
Par kalniem skaistāki ir… tikai kalni.  

Ja esi gatavs doties augšup virs mākoņiem, džipā izbaudot nepieradinātos kalnu ceļus, vēlies skatīt vārdos 

neaprakstāmas ainavas, iepazīt gruzīnu tautas viesmīlību un izgaršot vīnus, šis ceļojums domāts TEV. 

 

Ceļojuma laikā jūs gaida:     

 Tušetija – grūti pieejams reģions Gruzijas ziemeļaustrumos. Atpūtīsimies no 

mobilajiem sakariem, jo internets te nav pieejams! Mežonīgu klinšu aizu ieskautais 

vienīgais ceļš, šķērsojot kalnu strautus, uz šejieni braucams tikai pieredzējušu 

šoferu vadītos džipos. Abano pāreja (2960 m) ir augstākā braucamā kalnu pāreja 

Gruzijā un Kaukāzā.  

Omalo –augstkalnu ciemats (1880 m) Alazani upes krastā, tur filmētas vairākas 

daudziem zināmās filmas “Mimino” ainas. Omalo augšējā daļā (2070 m) skatīsim 

Keselo cietoksni – vienu no iespaidīgākajām sargtorņu grupām. 

Dartlo – unikāls kalnu ciems (2000 m), kuru ierosināts iekļaut UNESCO 

Vispasaules mantojuma sarakstā. Ziemu tajā paliek tikai viens iedzīvotājs. Šeit 

skatīsim no akmens liktas un akmens dakstiņiem klātas mājas, kā arī unikālas 

baznīcas – senajo padomes – drupas. 

Kahetija – vīna dzimtene. Te 

uzzināsim, kā top vīns, baudīsim to, 

izgaršosim izslavēto gruzīnu virtuvi: 

siers, šašliks ar themali mērcīti, 

baklažāni ar valriekstiem, hačapuri, 

hinkali… Paši cepsim maizi un 

gatavosim vietējo gardumu – čurčhelas.  

Apmeklēsim tās galvaspilsētu Telavi, 

izbaudīsim tirgus krāsas, smaržas un garšas. Tsinandali aplūkosim grāfu Čavčavadzes muižu un parku.  

Mīlestības pilsētā Signagi uzklausīsim gruzīnu mākslinieka Niko Pirosmani mīlasstāstu un uzkāpsim vienā 

no 18. gs. būvētā mūra torņiem, lai palūkotos uz Alazani ieleju. Dosimies uz Niko Pirosmani muzeju viņa 

dzimtajā ciemā Mirzaani. 

Tbilisi – Gruzijas galvaspilsēta Mtkvari (Kūra) upes krastos, kurā sadzīvo gan senā, gan supermodernā 

arhitektūra: Narikala cietoksnis, Abanotubani sēra piršu rajons, Miera tilts… Jvari klosteris – te paveras 

fantastisks skats uz Mtshetu – seno Gruzijas galvaspilsētu, ar kuru saistītas senas leģendas un kur meklējami 

Gruzijas kristietības aizsākumi. Un tas nebūt vēl nav 

viss… 

Pieteikšanās braucienam: 

Lidija 26497573     lidija@italisgeotour.com 

Tālis   29132099     info@italisgeotour.com 

http://ej.uz/Italisbraucieni 

http://www.celojumi-uz.lv/
mailto:lidija@italisgeotour.com
mailto:info@italisgeotour.com
http://ej.uz/Italisbraucieni


http://www.celojumi-uz.lv/ 

Piedzīvojums Gruzijā - kalni un vīns 

2020. gada 25. jūnijs - 02. jūlijs, 8 dienas, 755 eiro 
 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne 
1. 25.06. 

ceturtdiena 

Cēsis – Rīga –  

Tbilisi 

Lidojums ar aviokompāniju Turkish Airlines. Izlidošana no Rīgas  

lidostas 19:15, tikšanās 17:15 lidostā 

Viesnīca  

Telavi 

2. 26.06. 

piektdiena 

Telavi –  

Tsinandali – 

Gurjani – 

Sighnaghi –  

Bodbe – 

Telavi 

•Ielidošana 3:15 Tbilisi, transfērs un iekārtošanās viesnīcā, pāris stundas 

 miegam, brokastis  

•Telavi tirgus (pirmā iepazīšanās) 

•Tsinandali – Čavčavadzes māja un parks, vīna degustācija  

•Gurjani vīna un čačas degustācija 

•Sighnaghi gleznainā pilsētiņa, N.Pirosmani  muzejs Mirzaani 

•Kopējās vakariņas zemnieku sētā Velistsikhe ciemā, mājas muzejs 

Viesnīca  

Telavi 

3. 27.06. 

sestdiena 

Telavi –  

Omalo 

•Brauciens džipos pa vienīgo kalnu ceļu uz Tušetiju  

•Abano pāreja (2960 m) – augstākā transporta kalnu pāreja Gruzijā 

 un Kaukāzā 

•Elpu aizraujošas ainavas – klintis, aizas, strauti, alpīnās pļavas, mākoņi 

•Omalo (1880 m) – pastaiga, ciema ar sargtorņu kompleksu iepazīšana  

•Diena bez interneta 

Viesnīca  

Omalo 

4. 28.06. 

svētdiena 

Omalo – 

Dartlo –  

Omalo 

•Kalnu ciematu Tušetijā apskate 

•Dartlo ciems (2000 m) ar savdabīgu arhitektūru. Kopējas pusdienas 

•Atpūta, baudot pirmatnējo dabu  

•Diena bez interneta 

Viesnīca  

Omalo 

5. 29.06. 

pirmdiena 

Omalo – 

Telavi 

•Atpakaļ ceļš no Tušetijas uz Telavi 

•Telavi - iepazīšanās ar pilsētu 

•Kopējas vakariņas Telavi, baudot vīru daudzbalsīgos dziedājumus  

Viesnīca  

Telavi 

6. 30.06. 

otrdiena 

Telavi – 

Kvareli – 

Tbilisi 

•Telavi tirgus 

•Kindzmarauli vīna rūpnīca. Ekskursija rūpnīcā un vīnu degustācija 

•Čurčelu, maizes cepšanas, šašliku gatavošanas meistarklases un degustācija 

•Iekārtošanās viesnīcā Tbilisi 

•Vakara pastaiga pa Tbilisi. Miera tilts, pacēlājs uz Narikala cietoksni 

•Iespēja izbraukt ar kuģīti pa Mtkvari (Kūru) 

Viesnīca  

Tbilisi 

7. 01.07. 

ceturtdiena 

Tbilisi •Ekskursija uz Mchetu un Jvari klostera apmeklējums 

•Brīvais laiks Tbilisi. Iespēja baudīt sēra pirtis patstāvīgi 

•Vakariņas gruzīnu restorānā ar mūziku 

Viesnīca  

Tbilisi 

8. 02.07. 

piektdiena 

Tbilisi •Izlidošana uz mājām ar aviokompāniju Turkish Airlines 5:40 Rīgā 11:20  

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība. 
 

Cenā 755 EUR ietilpst: 

➢Lidmašīnas biļetes turp un atpakaļ ➢Transfēri, ekskursijas ar autobusu un džipiem  

➢veselības apdrošināšana ➢Vietējā un pavadošā gida pakalpojumi 

➢naktsmītnes Telavi un Tbilisi viesnīcās 2vietīgos numuros  

ar brokastīm, Omalo – ar  brokastīm un  vakariņām 

➢ūdens autobusā 

Piemaksa par vienvietīgu numuru Telavi, Tbilisi 70 EUR 
 

Papildizmaksas ēšanai un izklaidēm max. 226 GEL (ap 75 EUR) 2019. gada cenās: 

  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. 

• Tsinandali ar 1 vīna degustāciju - 7 GEL  

• Gurjaani vīna, čačas degustācija ar uzkodām – 20 GEL 

• Pirosmani muzejs Mirzaani – 5 GEL 

• Velistsikhe vakariņas – 30 GEL 

• Pusdienas piknikam ceļā uz/no Tušetijas – 25 GEL 

• Pusdienas Dartlo – 30 GEL 

• Ekskursija un vīna degustācija Kindzmarauli vīna 

 rūpnīcā – 10 GEL 

• Vakariņas Telavi ar folkloru – 55 GEL 

• Pacēlājs Narikala kalnā – 3 GEL  

• Čurčelas, maizes un šašliku meistarklase 16 GEL 

• Kuģītis pa Kūru ar vīnu – 20-25GEL 
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