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RietumGruzijas piedzīvojums – 
Melnā jūra un kalnu Svanetija 

 

2022. gada 13.–20. jūlijs, 8 dienas -  799 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:  

      
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 sirdij un asinsvadiem, 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 (ap 2200 m.v.j.l) apdzīvotā vieta - Ušguli 

ciems (UNESCO); varenās Užbas un Tetnuldi virsotnes, 

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. 
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Šekvetili dendroloģiskais parks – miljardiera 

Ivanišvili jaunradīts pasaules brīnums, atvērts 2020.g jūlijā. 

Milzīgu “koku parāde” un eksotiski putni no 5 kontinentiem. 

 

 

 

 

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, persiki 

un vīģes tikko kā no 

koka – mīkstas, 

aromātiskas, lai 

iepriecinātu jūsu 

garšas izjūtas. Vietējie arbūzi un melones kūst mutē…. 

Gruzīnu smeldzīgās melodijas, muzikalitāte un 

brašais dejas solis.  

Un tas nebūt vēl nav viss…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cenā pieaugušajam braucējam 799 EUR   ietilpst: 

➢ Lidmašīnas biļetes turp atpakaļ ar 1 nododamo 20 
kg         bagāžu un 1 rokas bagāžu 

➢ Transfēri un ekskursijas ar autobusu 
Gruzijā 

➢ veselības apdrošināšana  ar COVID19 risku ➢ 4 vakariņas 

➢ naktsmītnes 3* viesnīcās un viesu namā  
2-vietīgos numuros ar brokastīm 

➢ ūdens autobusā 
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RietumGruzijas piedzīvojums – 
Melnā jūra un kalnu Svanetija 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  

1. 13.07. 
trešdiena  

Rīga-Kutaisi ● Wizzair reiss no Rīgas 18:55, tikšanās 16:45 lidostā, ielido 
Kutaisi  23:45  
 

Viesnīca  Kutaisi 

2. 14.07. 
ceturtdiena 

 

Kutaisi – Inguri 
- Mestia 

● Dienas brauciens kalnos ar fotopieturām 
● Inguri ūdenskrātuve pie Jvari upes 
● Pusdienas kolorītā kalnu ielejas kafejnīcā 
●  Kaukāzs, Latari, Lenjeri kalnu un torņu ainavas 
● Mestia (1500 m v.j.l) apgabala centrālā pilsēta Mestiačalas 

un Mulahuras upju sateces vietā. Pilsētas ainavā dominē 
mājas – torņi ( 11. līdz 12. gs.) 

Viesu māja 
Mestia 
ar vakariņām 

3. 15.07. 
piektdiena  

 

Mestia ● Aklimatizācija… 
● Senā Svānu māja- muzejs Mestiā 
● 2 pakāpju Pacēlājs virs Mestia ar iespēju daļu no ceļa noiet 

lejā kājām 

Viesu māja 
Mestia 
ar vakariņām 

4. 16.07. 
sestdiena 

Mestia-Ušguli 
–Mestia  90km  

● Ekskursija uz Ušguli ciemu – augstāko Eiropā, dienas 
brauciens ar džipiem, pieturas ainaviskās vietās, pie 
minerālūdeņu avotiem 

● Kalnu taka uz ledāja pakāji 
Kopējas pusdienas Ušguli, pastaiga pa ciematu  

Viesu māja 
Mestia 
ar vakariņām 

5. 17.07. 
svētdiena 

 

Mestia - Ureki ● Jaunais valsts etnogrāfiskais muzejs Mestiā  
● Brauciens no kalniem uz Ureki  
● Pusdienu pauze Zugdidi 
● Pēcpusdienas atpūta pie jūras 

Viesnīca 
Ureki 

6. 18.07. 
pirmdiena 

 

Ureki – Batumi 
Ureki 

● Brokastis viesnīcā 
● Ekskursija uz Batumi – iepazīsim pilsētu kājām ar vietējo gidu,  
● apmeklēsim slaveno Batumi Tirgu 
● būs iespēja uzbraukt ar funikulieri baudīt Batumi no augšas 

vai izbraukt ar kuģīti, vai izbaudīt akmeņaino jūrmalu 
● Kopīgas vakariņas kolorītajā zivju restorānā 

Viesnīca  
 Ureki 

7. 19.07. 
otrdiena 

 

Ureki ● Šekveteli dendroloģiskais parks -Ivanišvili brīnumainais  
● Brīvais laiks pie jūras magnētiskajās smiltīs 
● Kopīgas vakariņas  

Viesnīca 
Ureki 

8. 20.07. 
trešdiena 

Ureki - Kutaisi 
- Rīga 

● Rīta peldes Melnajā jūrā 
● Dosimies uz Kutaisi lidostu 
●  Izlidošana uz mājām ar Wizzair 15:20, Rīgā 18:25 

 

Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

 
Iespējamās papildizmaksas 2021.gada cenās  (1 EUR – 3.25 GEL Tavex 14.01.2022) : 

  

● Svānu māja- muzejs Mestiā -8 GEL 
● Pacēlājs Mestia  (2 pakāpes) –20 GEL 
● Dienas brauciens ar džipiem uz Ušguli un līdz 
ledājam - 80 GEL  
● Pusdienas Nizharadzes ģimenē 35 GEL  
● Etnogrāfiskais muzejs Mestia ar gidu  - 7 GEL 
● Māja- muzejs Mestia – 5 GEL 
 
 

 

● Vakariņas Batumi zivju restorānā 
tradicionālā stilā ap 40 GEL 
● Pusdienas pie Inguri HES 35 GEL  
● Vakariņas Ureki  35 GEL 
 
 

Ēšanai un izklaidei kopā  ap 260 GEL  
(apt.80 EUR) 

 


