RietumGruzijas piedzīvojums –
Melnās jūras magnētiskās smiltis un kalnu Svanetija
9 dienas - 755 EUR
2020. gada 9.–17. augusts
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:
➢ Batumi – nozīmīgākais Gruzijas Melnās jūras kūrorts, kurš vienā
veselumā apvieno pretstatus: supermodernas celtnes, senas ieliņas,
Delfināriju, tirgu, strūklaku lāzeršovu u.t.t.
➢ Ureki - (bijusī valdības vasaras
rezidence) – unikāls jūras klimata
kūrorts, kurš atrodas Melnās jūras
dienvidrietumu piekrastē. Kūrorta
pludmale satur sevišķi retas magnētiskās smiltis, kam piemīt
sevišķas dziedināšanas īpašības sirds un asinsvadu problēmām,
nervu, elpošanas un kaulu sistēmas
problēmām, uzlabo vispārējo cilvēka veselības stāvokli.
➢ Svanetija - iespaidīgs kalnu novads, kur dzīvo lepnie, bet viesmīlīgie
svāni. Gruzijas visaugstāk kalnos esošā daļa, kurā atrodas arī Eiropā
augstākā apdzīvotā vieta - Ušguli ciems (ap 2200 m.v.j.l), UNESCO
vēsturiskā mantojuma sarakstā; varenā Užbas virsotne, Gruzijas
augstākā virsotne Šhara (5201 m)
➢ Mestija, kura tiek saukta par
Augšsvanetijas galvaspilsētu un iekļauta UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā. Kā neatņemamu ainavas sastāvdaļu šeit
ieraudzīsim slavenos svānu torņus – seno nocietinājumu elementu.
Tie parasti sasniedz 25 metru augstumu.
➢ Aizraujošs dienas brauciens ar džipiem no Mestijas uz Ušguli,
Lielā Kaukāza kalnu ainavas, iespēja padzerties svaigu minerālūdeni
no avota un izstaigāt viduslaiku ciemata ielas realitātē
Kutaisi – otra lielākā Gruzijas pilsēta, minēta rakstos par argonautiem 2.gs.p.m.ē., 11.
gadsimtā būvētā Bagrati katedrāle, kas pilnībā tika atjaunota 2012. gadā, un nu pakalna galā
dižena slejas pāri Kutaisi.
Stalaktītu un stalagmītu brīnumi
Prometeja alā pie Kutaisi, pastāvīgā +13o
temperatūrā, daudz ir redzēts, bet šeit bija
pārsteidzoši skaisti.

➢ 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 – svānu sāls, adžika,
sierāboliņš...

➢ Iepazīšanās ar Gruzijas kulinārijas tradīcijām un vīna kultūru,
kam saknes iestiepjas senā pagātnē;
➢ Vietējos dārzos nogatavojušās aprikozes un persiki tikko kā
no koka – mīkstas, aromātiskas, lai iepriecinātu jūsu garšas
izjūtas. Vietējie arbūzi un melones kūst mutē….

➢ 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.

➢ Valdzinošs skats naktī uz izgaismoto pilsētu no Narikala
cietokšņa.
➢ Gruzīnu smeldzīgās melodijas, muzikalitāte un brašais
dejas solis.
➢ Un tas nebūt vēl nav viss…
Pieteikšanās braucienam:
https://goo.gl/forms/YP52nic3mFWuWDVW2
Lidija 26497573
Tālis 29132099

lidija@italisgeotour.com
info@italisgeotour.com

Cenā 755 EUR ietilpst:
➢
➢
➢

Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ ar 1 nododamo 20 kg
bagāžu un 1 rokas bagāžu, 2x ēdināšanu
veselības apdrošināšana
naktsmītnes viesnīcās 2vietīgos numuros ar brokastīm

➢

Transfēri un ekskursijas ar autobusu Gruzijā

➢
➢

4 kopīgās vakariņas
ūdens autobusā

RietumGruzijas piedzīvojums –
Melnās jūras magnētiskās smiltis un kalnu Svanetija
2019. gada 9.–17. augusts
Nr.
1.

Datums
09.08
svētdiena

Maršruts
Rīga-Stambula
Batumi

Apskates objekti
● Reiss no Rīgas 12:15, tikšanās 10:15 lidostā, lidojums ar
pārsēšanos Stambulā, iekļautas 2 pusdienas
● Ielidojam Batumi ap 19:25
iekārtošanās viesnīcā, vakara strūklaku šovs ar mūziku un
gaismām
● Diena Batumi –
● Pastaiga pa pilsētu, apmeklēsim Tirgu, peldēsim
akmeņainajā jūrmalā, iespēja uzbraukt pa Gruzijā garāko
trošu ceļu virs Batumi
● Delfīnu šovs, brīvais laiks pilsētā
● Ureki – magnētisko smilšu pludmale, vietējais kūrorts
● atpūta pie jūras
● Kopējas vakariņas Batumi zivju restorānā, Strūklaku šovs,
kad satumsīs
● Inguri ūdenskrātuve pie Jvari upes
● Kaukāzs, Mestia, Latari, Lenjeri kalnu un torņu ainavas

2.

10.08
pirmdiena

Ureki -Batumi Ureki

3.

11.08
otrdiena

Ureki -Batumi Ureki

4.

12. 08
trešdiena

Ureki – Inguri Mestia

5.

13. 08
ceturtdiena

Mestia

●
●

Iepazīsim privātu Svānu māju - muzeju
2 pakāpju pacēlājs virs Mestia ar iespēju iet kājām lejā

6.

14. 08
piektdiena

Mestia-Ušguli –
Mestia 90km

●
●

ekskursija uz Ušguli ciemu – augstāko Eiropā
dienas brauciens ar džipiem, pieturas ainaviskās vietās,
pie minerālūdeņu avotiem
Pusdienas, Ušguli etnogrāfiskais muzejs, pastaiga pa
ciemu, visapkārt kalnu ainavas
Jaunais etnogrāfiskais muzejs Mestiā
Brauciens uz Kutaisi ar pusdienu pauzi Zugdidi
Bagrati Katedrāle
Vakara pastaiga pa Kutaisi
Prometeja ala
Senā galvaspilsēta Mcheta un Džvari klosteris
Pusdienas ceļmalas restorānā
Vakara ekskursija kājām pa Tbilisi, uzbrauksim Narikala
kalnā
Izlidošana uz mājām 5:40, Reiss caur Stambulu ar 2x
ēdināšanu, Rīgā 18:20

●
7.

15. 08
sestdiena

Mestia - Kutaisi

8.

16. 08
svētdiena

Kutaisi -Tbilisi

9.

17. 08
pirmdiena

Tbilisi - Rīga

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība
Brauciena laikā tiks fotografēts, foto var tikt izmantoti Italis Geotour publikācijās
Ceļojuma programma izveidota saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 380

Naktsmītne
Viesnīca
jūras krastā
Ureki

Viesnīca
jūras krastā
Ureki

Viesnīca
jūras krastā
Ureki
3* viesnīca
Mestia ar
vakariņām
3* viesnīca
Mestia ar
vakariņām
3* viesnīca
Mestia ar
vakariņām

Viesnīca 3*
Kutaisi

Viesnīca 3*
Tbilisi

Iespējamās papildizmaksas 2019 gada cenās
(1 EUR – 2.94 GEL Tavex janv 2020) :
● Delfīnu šovs 15 GEL
● Pacēlājs Batumi 15 GEL
● Pusdienas pie Inguri HES 22 GEL
● Dienas brauciens ar džipiem uz Ušguli 75GEL
● Pusdienas Ušguli 25 GEL
● Valsts etnogrāfiskais muzejs Mestia - 7 GEL

●
●
●
●

Svānu māja Mestia – 5 GEL
Pacēlājs Mestia 15 GEL
Prometeja ala 23 GEL
Pacēlājs Narikala kalnā 3 GEL
Ēšanai un izklaidei kopā, ja visur piedalās205 GEL (apt.65 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.

Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl kāds dzīvošanai 2vietīgā numurā.
Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā par dzīvošanu vienvietīgā numurā

Pieteikšanās braucienam: https://goo.gl/forms/YP52nic3mFWuWDVW2

