Cita Gruzija un Samtainā sezona pie Melnās jūras Adžārijā
2021. gada 8.–15. oktobris
8 dienas – 765 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:
➢ 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.
➢ Adžārija – autonomā republika Gruzijā ar savām īpašajām kultūras un
gastromiskajām vērtībām. Mitrais subtropu klimats, subtropu augi-palmas,
tējaskrūmi, bambusi u.c., apvienojumā ar mazā Kaukāza kalnu grēdām piešķir neaizmirstamu
šarmu.
➢ 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, uzlabo
vispārējo
cilvēka
veselības
stāvokli.
➢ Šekvetili dendroloģiskais parks – miljardiera
Ivanišvili jaunradīts pasaules brīnums, atvērts 2020.g jūlijā. Milzīgu “koku
parāde” un eksotiski putni no 5 kontinentiem.
➢ Okatse kanjons – pastaiga par labiekārtotām
takām un tiltiņiem virs kanjona, elpu aizraujoši
skati uz rudens krāsās gleznoto ainavu.

➢ Boržomi –sens kūrorts, kas atdzimst pēc pamestības gadiem. Iespēja padzerties
siltu, svaigu minerālūdeni, pastaigāties kūrorta parkā un uzbraukt ar funikulieri,
papriecāties par apkārtnes ainavu.

➢ Akhaltsikhe ar Rabat cietoksni (viduslaiku cietoksnis, pēc atjaunošanas
2012. gadā kļuvis par vienu no visapmeklētākajām Gruzijas vēstures pērlēm)

➢ Vardzija -unikāls gruzīnu renesanses
(12. gs) mākslas mantojums pie Turcijas
robežas, UNESCO aizsardzībā. Prātam neaptveramas cilvēka
radītspējas pierādījums – valdnieces Tamāras laikā
smilšakmenī cirsta pilsēta, kas izvietota 13 stāvos, alu
klosteris, kurā dzīvoja mūki.

➢ No vietējiem produktiem gatavoti ēdieni: Adžārijas 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, hmeli cuneli, sierāboliņš (ucho cuneli)
➢ Iepazīšanās ar Adžārijas kulinārijas tradīcijām un vīna kultūru,
kam saknes iestiepjas senā pagātnē;
➢ Vietējos dārzos nogatavojušies vietējie arbūzi un melones kūst mutē…. Pēdējās galda vīnogas tik
saldas…
➢ Gruzīnu smeldzīgās melodijas, muzikalitāte un brašais dejas solis. Un tas nebūt vēl nav viss…
Pieteikšanās braucienam: https://goo.gl/forms/YP52nic3mFWuWDVW2
Inese 29470749
Tālis 29132099

➢
➢
➢

inese@italisgeotour.com
info@italisgeotour.com

Cenā pieaugušajam braucējam 765 EUR ietilpst:
Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ ar 1 nododamo 20 kg
bagāžu un 1 rokas bagāžu
veselības apdrošināšana ar COVID19 risku
naktsmītnes viesnīcās 2vietīgos numuros ar brokastīm

➢

Transfēri un ekskursijas ar autobusu Gruzijā

➢
➢

Latvijas un Gruzijas gidu pakalpojumi
ūdens autobusā

Cita Gruzija un Samtainā sezona pie Melnās jūras Adžārijā
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2021. gada 8.–15. oktobris
Apskates objekti
● Wizzair reiss no Rīgas 10:15, tikšanās 08:15 lidostā, ielido
Kutaisi 15:05
● iekārtošanās viesnīcā, kopēja pastaiga pa pilsētu
● iepazīsim Kutaisi promenādes
9.10
Kutaisi
● brīvs brīdis Chaltubo- bijušajā kūrortpilsētā
sestdiena
● Prometeja ala
● Okatse kanjons, Kinchkha ūdenskritums, dabas pastaigas
● Pikniks kalnos
10.10
Kutaisi –
● ŠEKVETILI dendroloģiskais parks ar busu 3-4st.
svētdiena Batumi
● iekārtošanās viesnīcā Batumi
● Ekskursija pa Batumi ar gidu
● Strūklaku šovs vakarā
11.10
Batumi
● Batumi Tirgus
pirmdiena
● iepazīstam pilsētu – promenāde, Argo pacēlājs, iespēja izbraukt
ar kuģīti
● Pēcpusdienas atpūta pie jūras
● Kopīgas vakariņas zivju restorānā
12.10
Batumi
● Ekskursija pa Adžāriju - Apsaros Gonio cietoksnis, 12. gadsimta
otrdiena
arkveida tilts, Makhuntseti ūdenskritums, pusdienas un vīna
degustācija Adžārijas vīna namā un atgriešanās Batumi
● Pēcpusdienas atpūta pie jūras
13.10
Batumi ● Ureki magnētisko smilšu pludmale - brīva stunda pie jūras
Ureki-Boržomi - ● Pastaiga Boržomi, minerālūdens izgaršošana, parks un pacēlājs
trešdiena
Akhaltsikhe
● iekārtošanās viesnīcā Akhaltsikhe
● pastaiga uz Rabat cietoksni
14.10
Akhaltsikhe –
● Vardzia – karalienes Tamāras pilsēta klintīs
ceturtdiena Vardzia ● Kopējas pusdienas Kūras krastā (foreles)
Kutaisi
● Brauciens ar apstāšanos Surami
● iekārtošanās viesnīcā
15.10
Kutaisi - Rīga
● Naktī izbraukšana uz lidostu
piektdiena
● Izlidošana uz mājām 6:45, Rīgā 9:45
Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība
Iespējamās papildizmaksas 2020.gada cenās ēšanai un izklaidēm ap 183 GEL (52 EUR)
(1 EUR – 3.52 GEL Tavex 08.06.2021) :
Datums
8.10
piektdiena

●
●
●
namā
●
●

Maršruts
Rīga-Kutaisi

Prometeja ala 23 GEL
Okatse kanjons 17.25 GEL
pusdienas un vīna degustācija Adžārijas vīna
30 GEL
Pacēlājs Argo Batumi 15 GEL
Apsaros Gonio cietoksnis 5 GEL

Naktsmītne
Viesnīca
Kutaisi

Viesnīca
Kutaisi

Viesnīca
Batumi

Viesnīca
Batumi

Viesnīca
Batumi

Viesnīca
Akhaltsikhe

Viesnīca pie
Kutaisi

● Vakariņas Batumi zivju restorānā tradicionālā stilā
ap 30 GEL
● Boržomi parks 2 GEL pacēlājs 10 GEL
● Rabat cietoksnis 7 GEL
● Kopējas pusdienas Kūras krastā 28 GEL
● Vardzia komplekss 15 GEL
Ēšanai un izklaidei kopā ap 214 GEL
(apt.61 EUR)

