
 
 

 

 

 
 Jaunums!   

Gruzija ar pavārmākslas meistarklasi 
 

Lidojums uz Gruziju. Šai braucienā būsim ne tikai vērotāji, bet arī darītāji. Būs iespēja ielūkoties 

gruzīnu virtuvē no iekšpuses un kopā ar saimnieci pagatavot kādu gruzīnu ēdienu. Bez tā visa, protams, 

iepazīsim Gruziju. Kaukāza kolorīts no senatnes līdz mūsdienām. Tbilisi pārsteigumi – zelta tirgus, 

burvīgie balkoniņi un savdabīgās pirtis. Mcheta un Džvari. Kazbegi un Lielais Kaukāzs. Bagātā 

Kahetija. Klosteru miers un klusums un sniegotās virsotnes. Vīni un čača. Čurčhelas un svanu sāls. 

Hačapuri un vēl, un vēl... Arī dziesmas un dejas. 

 

1.-7.novembris, 2019. g. 

Cena 800 750 eiro/ 750 700 EUR bērniem 

Grupas vadītāja Līga Pommere  
20 cilvēku kompānijā 

Cenā iekļauts:  

 lidmašīnas biļetes turp/atpakaļ; 

 lidmašīnā nododamā 20 kg un rokas bagāža 8 kg; 

 Naktis viesnīcā pa diviem cilvēkiem istabiņā; 

 brokastis naktsmītnēs; 

 viena sēdvieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā Gruzijas teritorijā; 

 grupas vadītāja (gida) pakalpojumi; 

 Balt-Go suvenīri un informācijas materiāli. 

 1. diena, 1. novembris, piektdiena  
31.oktobrī pl.21.00 pulcēšanās Rīgas lidostā. 
Lidojums ar lidsabiedrību airBaltic. 
Līdzi var ņemt nododamo bagāžu līdz 20 kg un rokas bagāžu līdz 
8 kg 

 Lidojums no Rīgas pl. 23.05 uz Gruzijas galvaspilsētu. 

 3.25 ielidošana Tbilisi. 

 Lidostā – pirmā naudas mainīšana no EUR uz Gruzijas lariem 
(GEL)  

 Naksnīgā Tbilisi – pirmie iespaidi un sajūtas Gruzijas galvas-
pilsētā 

 Mcheta – senā Gruzijas galvaspilsēta. 

 Agrās brokastis Mchetā 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 Džvari klostera kalns – ar šo vietu saistās senas leģendas, tur 

meklējami arī Gruzijas kristietības aizsākumi. 

 Tālāk uz viesnīcu atpūsties. 

 Pa dienu apskatam Tbilisi vecpilsētu un nozīmīgākos kultūr-

vēsturiskos apskates objektus kā Māte Gruzija, Narika cietok-

snis, Europas Skvērs ar Miera tiltu, Šarmanto Šareden ieliņu 

utt. 

 Vakarā baudīsim pirmo iepazīšanos ar Gruzijas gardajiem 

ēdieniem un dzērieniem. Gruzīni mēdz teikt, ka viesis ir Dieva 

dāvana. Lai līdz galam rastu šo sajūtu, kopā ar mums būs Gru-

zīņu Tamada, kas ar skaistām dziesmām un līdz sirdij dziļiem 

tostiem ļaus mums šo vakaru padarīt neaizmirstamu.   

 Atpūta un nakšņošana Rustavi 

2. diena, 2. novembris, sestdiena 

  
Nākamas divas dienas pavadīsim Kahetijā, Gruzijas vīna reģionā. 

 Brokastis 

 David Garedži klosteris, kas atrodas pie pašas Azerbaidžānas 
robežas. Tur mēs atradīsim mieru un klusumu, ko nevaram 
izdarīt savā ikdienas skrējienā. 

 Ceļu turpinot, piestāsim ceļa malā, kur var apskatīt, kā top 
vietējā Gruzīņu maize Kahuri Šoti (lavaši) , kas tiek cepta 
īpašā māla krāsnī tone. Nav nekas gardāks, kā tikko cepta, 
karsta maizīte, ko, protams, varēsiet turpat arī uz vietas iegā-
dāties. 

 Vēl pa ceļam piestāsim pie vietējiem Gruzīņu sieru un maco-
ni (skābens jogurts) tirgotājiem 

 Gruzijas mīlestības pilsēta - Sighnaghi. Pilsētu ies-
kauj mūris ar 23 aizsardzības torņiem.  Šeit mēs baudīsim va-
kariņas vietējā restorānā ar tradicionāliem Kahetīniešu ēdie-
niem un ar acīm vērsimies uz plašo Alazani ieleju.  

 Ēdiens, kas rada prieku ne tikai vēderam, bet arī acīm. Tas ta-
ču ir vēl viens no Gruzijas garšas sajušanas priekšnosacīju-
miem! 

 Naktsmītne Signakhi, Kahetijā. 

 

3. diena, 3. novembris, svētdiena 

  Brokastis 

 Bodbe sieviešu klosteris, kur atrodas Svētās Nino atdusas vieta. 

Leģenda vēsta, ka viņa Gruzijā ieviesa Kristietību. 

 Vietējas Gruzīņu ģimenes un viņu vīna darītavas vizīte, kur 

piedalīsimies Čurčhela (riekstu gardumi recinātā vīnogu sulā) 

un Mcvadi (šašļiks) gatavošanas masterklasē. Pēc tam baudī-

sim gardas pusdienas gandarīti par paveikto darbu. 

 Alaverdi klosteris, kurā mūki paši dara savu vīnu. 

 Caurbraucot piestāsim Telavi, kas ir Kahetijas reģiona galvenā 

pilsēta un tieši no šīs pilsētas nāk filmas Mimino galvenais va-

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ronis. 

 Pēcpusdienā ceļš uz Lielo Kaukāzu. 

 Atpūta un nakšņošana jau kalnu viesnīcā. Aiz logiem kalnu 
sniegotās virsotnes. 

4. diena, 4. novembris, pirmdiena  

Gruzija. Kalnu diena. Lielais Kaukāzs, Kazbegi. 

 Brokastis viesnīcā 

 Izbraukums uz Lielo Kaukāzu, Kazbegi. 

 Ananuri cietokšņa un baznīcas apskate pie Žinvali ūdenskrātu-

ves. Gruzijas kara ceļš. Krusta pāreja 2395 m v.j.l.  

 Paši gatavosim sev pusdienas – īstu kalniešu tradicionālo ēdie-

nu hinkāļus! 

 Kazbegi jeb Stepancminda (Sv. Stefana ciems). Pastaigas pa 

vai brauciens ar džipiem (7 EUR) uz Gergeti Trīsvienības baz-

nīcu. Uz šejieni braucot ticīgie no visas Gruzijas, jo tuvāk de-

besīm neatrodas neviens cits dievnams visā Eiropā. 

 Pēcpusdienā ceļš uz Bordžomi. Tur arī nakšņošana. 

 5. diena, 5.novembris, otrdiena 

 Brokastis 

 Bordžomi parka apskate un slavenā minerālūdens baudīšana. 

Rīta peldē publiskajā baseinā, kas atrodas parkā. Baseins pie-

pildīts ar to pašu Bordžomi  minerālūdeni un cauru gadu sa-

glabā vienu un to pašu temperatūru no + 32 līdz +38. 

 Tālāk ceļš mūs vedīs uz Akhaltsikhe pilsētu, kur apskatīsim 

Rabati pils cietoksni. 

 Vardzija alu kompless. 

 Ceļš uz Tbilisi. 

Nakšņošana Tbilisi. 

 6. diena, 6.novembris, trešdiena 

Gruzija. 

 Brokastis 

 Tbilisi tirgus kolorīts. Iegādājamies čurčhelas, svanu sāli un 

vēl, un vēl tik daudz gruzīnisku gardumu. 

 Zelta tirgus Tbilisi – labas cenas, interesanti dizaini. 

 Iespējams tipiskas gruzīnu pirts apmeklējums Vai brīvais laiks 

Tbilisi 

 Sarajishvili Konjaka fabrikas vizīte ar degustāciju. Atspēkosim 

leģendas par konjaka dievišķo garšu un daudzveidīgo aromātu. 

 Atvadu vakariņas  tradicionālā gruzīņu restorānā ar dziesmām 

un dejām, vīnu un vēl, un vēl... 

Vēlu vakarā dodamies uz lidostu 

 7. diena, 7.novembris, ceturtdiena 

Gruzija – Latvija. 

Naktī dodamies uz Tbilisi lidostu 

 
 



 Lidojums no Tbilisi pl. 4.10 

 Ierašanās Rīgā pl. 6.45. 

 

Papildu izdevumi:  

 Transfērs Rīga – Cēsis - Valmiera (vienā virzienā) 10 EUR. 

 Veselības apdrošināšana brauciena laikā 10 EUR (no 65 gada vecuma 20 EUR). 

 Brauciens ar vietējo transportu kalnup uz klosteri Kazbegi rajonā (aptuveni 5 EUR). 

 Vakariņas ar Tamadu 12 EUR 

 Signghti pilsētā pusdienas ar vīnu 10 EUR 

 Kahetijā pavārmākslas meistarklase un pusdienas 15 EUR 

 Kaukāza kalnos pavārmākslas meistarklase ar hinkaļu gatavošanu un pusdienas 10 EUR 

 Atvadu vakariņas ar gruzīnu dziesmām un dejām, vīnu un vēl, un vēl... 15 EUR. 

 Iespējams tipiskas gruzīnu pirts apmeklējums (no 10 GEL = aptuveni 3,5 EUR). 

 Suvenīri, svanu sāls (2 GEL 50 g), čača – aptuveni 10 GEL/l. 

 Izvēloties vienvietīgu viesnīcas nummuriņu piemaksa 85 EUR 

 

Informācijai.  

Naudas vienība Gruzijā ir lari (GEL) un tetri. 1 lars = 100 tetri. 1 EUR = aptuveni 2,6 lari. 

Līdzi jāpaņem eiro, ko varēs samainīt Gruzijā pret lariem.  

Noderēs arī ērti apavi un labvēlīgs noskaņojums.  

 

Uzmanību! Līdzi jāņem ceļošanai derīga PASE. Pārbaudiet, lai pases derīguma termiņš ir vismaz 

6 mēneši pēc atgriešanās datuma. Nedrīkst būt pases termiņš „50 gadi” vai „Beztermiņa”. 

Ar personas apliecību (ID karti) braucienā doties nevar! 

 

Pieteikšanās ceļojumam notiek, iepazīstoties ar maršruta aprakstu, izlasot klienta līgumu, ko akceptējat, 

veicot pirmo iemaksu: 

Avanss piesakoties Otrā iemaksa līdz 

12.03.2019. 

Trešā iemaksa līdz 

12.08.2018 

Pilna summa līdz 

12.09.2018. 

200 EUR 200 EUR 200 EUR Atlikusī summa 

 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums līdz 10.05.2019. 11.05–12.09.2019 Pēc 12.09.2019. 

Zaudētā summa 100 EUR 300 EUR Visa summa 

Iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 

ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, kā arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa 27775764, balt-go@balt-go.lv 

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā  

  

 

mailto:balt-go@balt-go.lv

