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Jaunums!
Piedzīvojums Gruzijā – Tušetijas kalni un Kahetijas vīns
2022. gada 5.-12.augusts 8 dienas 935 EUR
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 (2826 m.v.j.l.) 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…
Apmeklēsim tās galvaspilsētu Telavi, izbaudīsim tirgus krāsas,
smaržas un garšas.
Tbilisi – Gruzijas galvaspilsēta Mtkvari (Kūra)
upes krastos, kurā sadzīvo gan senā, gan supermodernā
arhitektūra: Narikala cietoksnis, Abanotubani sēra piršu
rajons, Miera tilts…

Un tas nebūt vēl nav viss…
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Jaunums!
Piedzīvojums Gruzijā – Tušetijas kalni un Kahetijas vīns
Nr.
1.

2.

Datums
Maršruts
5.08
Rīga-Tbilisi
piektdiena
6.08
sestdiena

Tbilisi

3.

7.08
svētdiena

Tbilisi - Omalo

4.

8.08
pirmdiena

Omalo – Dartlo –
Keselo - Omalo

5.

9.08
otrdiena

Omalo – Diklo –
Šenako - Omalo

6.

10.08
trešdiena

Omalo - Telavi

7.

11.08
Telavi – Kvareli –
ceturtdiena Telavi

8.

12.08
piektdiena

Apskates objekti

Naktsmītne

• Lidojums ar aviokompāniju Airbaltic reiss BT724.
Izlidošana no Rīgas lidostas 23:05, tikšanās 21:00
lidostā ar gidi Santu.
• Ielidošana 3:30 Tbilisi, transfērs un iekārtošanās
viesnīcā, pāris stundas miegam, vēlās brokastis
• Trīsvienības baznīca
• Ekskursija pa seno Tbilisi. Narikala cietoksnis. MāteGruzija u.c.
• Brīvais laiks Tbilisi
• Iespēja baudīt sēra pirtis patstāvīgi
• Dienas bauciens kalnos uz Omalo ar džipiem
• Abano pāreja (2850m.v.j.l.), ainaviskākais ceļš Gruzijā
• Iepazīsim Omalo cietoksni ciematā
• Pusdienas piknika veidā
• Iekārtosimies kalnu viesu namā
• Tik daudz svaiga kalnu gaisa ir tikai kalnos!
• Keselo – ciems ~2000 m.v.j.l. ar 13. gs. torņiem
• Pusdienās hačapuri un hinkali gatavošanas meistarklase
• Šenako – ciems, kur filmēja Mimino
• Sameba - vienīgā darbojošās baznīca Tušetijā
• Diklo ciems gandrīz pie pašas Dagestānas robežas –
viena no gleznainākajām vietām Tušetijā
• Dartlo – viens no senākajiem Tušetijas ciemiem ar īpašu
apbūvi, kultūras mantojuma piemineklis
• Tiesas zāle zem klajas debess, gs. sākuma baznīcas
drupas, kuras apmeklēt drīkst tikai vīrieši,
• Pusdienu pikniks
• Baudīsim kalnu ainavas
• Ceļš lejup no kalniem
• Abano pāreja (2850m.v.j.l.)
• Papētīsim karstos sēra avotus
• Pusdienas piknika veidā
• Iepazīsim Telavi
• Telavi tirgus
• Kindzmarauli vīna rūpnīca ar degustāciju un iepirkšanos
• Iespējama pelde Ilias ezerā
• Folkloras vakars ar noslēguma vakariņām

Viesnīca
Tbilisi

Viesnīca
Tbilisi

Viesnīca
Omalo ar
vakariņām

Viesnīca
Omalo ar
vakariņām

Viesnīca
Omalo ar
vakariņām

Viesnīca
Telavi

Viesnīca
Telavi

• Transfērs Telavi - lidosta
• Izlidošana uz mājām 04:15, Reiss BT725 Rīgā 6:40

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība
Cenā pieaugušajam braucējam 935 EUR ietilpst:
➢

Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ ar 1 nododamo 23
kg bagāžu un 1 rokas bagāžu
➢
veselības apdrošināšana ar COVID19 risku
➢
naktsmītnes 3* un 4* viesnīcās 2vietīgos
numuros ar brokastīm un viesu namā
➢
pavadošā gida no Latvijas pakalpojumi

➢
Transfēri un ekskursijas ar autobusu un 4
dienas ar džipiem kalnos
➢
3 vakariņas un 3 pusdienas
➢
ūdens autobusā
➢

vietējā gida pakalpojumi
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Precizētās papildizmaksas ēšanai un izklaidēm 108 GEL (ap 33 EUR)
•
•
•
•

Ekskursija un vīna degustācijas Kindzmarauli rūpnīcā – 10 GEL
Vakariņas Telavi ar folkloru 55 GEL
Pacēlājs Narikala kalnā 3 GEL
Pusdienas ar meistarklasi 40 GEL

Mūsu prasība – ceļotājam ir derīgs Covid-19 vakcinācijas sertifikāts!
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.
KLIENTS tiek fiksēts CEĻOJUMAM, kad ir iepazinies ar Līgumu, parakstījis to un
veicis avansa iemaksu 100 EUR apmērā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
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 vai jāpiekrīt mūsu piedāvātājam
izvietošanas variantam.
Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas
būs spēkā uz brauciena sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem).
Līdzi nepieciešams ņemt sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekli.
Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Italis
Geotour” neatkarīgu iemeslu dēļ, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad
ceļojums būs iespējams vai uz jebkuru citu SIA “Italis Geotour” piedāvāto ceļojumu!

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

Inese 29470749

inese@italisgeotour.com

Tālis

info@italisgeotour.com

29132099

