
 
 

 

 

 

Gruzija ar siltu jūru, kalniem, 

klosteriem un vīnogām 

25.09 – 2.10.2019. 
Ceļazīmes cena 750 EUR 

Grupas vadītāja Līga Pommere 
 

Lidojums uz Gruziju. Kaukāza kolorīts no senatnes līdz mūsdienām! Tbilisi pārsteigumi–zelta tirgus, 

burvīgie balkoniņi un savdabīgās pirtis. Mcheta un Džvari. Batumi pilsētā pie Melnās jūras un atpūta. 

Kontrastainā Kutaisi. Bordžomi ar minerālūdeni. 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. diena – 25. septembris, trešdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā pl. 21.00. 

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. Tālāk uz Kutaisi dodamies ar Gruzijas 

tūrisma klases autobusu. 
 

2. diena – 26. septembris, ceturtdiena 
 

Gruzija. Melnā jūra. 

 Naudas mainīšana no EUR uz Gruzijas lariem (GEL) un rīta kafijas 

pauze 

 Neliela iepazīšanās ekskursija ar Kutaisi pilsētu. Tur atrodas gan 

Gruzijas parlaments, gan slavenas svētvietas.  

 Dodamies uz Melnās jūras piekrasti. Atpūta un nakšņošana pie 

jūras.  

 Pusdienas ar tipiskiem gruzīnu ēdieniem. 

 Batumi apskates ekskursija. 

Naktsmītne pie jūras. 

 

3. diena – 27. septembris, piektdiena 
Gruzija. Rīta atpūta vēl pie jūras. 

 Dodamies uz Gruzijas vidieni. 

 Bordžomi. Minerālūdeņu parks. Gadsimtiem cildinātais ūdens 

tieši no pirmavota. Sagatavojam tukšās pudeles, iespēja pasmelt ūdeni 

līdzņemšanai. Nakšņošana Bordžomi. 

4. diena – 28. septembris, sestdiena 
Gruzija. Kalnu diena. 

8.00 izbraukums uz Lielo Kaukāzu, Kazbegi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 Ananuri cietokšņa un baznīcas apskate pie Žinvali ūdenskrātuves. 

Gruzijas kara ceļš. Krusta pāreja 2395 m v.j.l. Pusdienas ar kalniešu 

tradicionālo ēdienu. 

 Kazbegi jeb Stepancminda (Sv. Stefana ciems). Pastaiga vai 

brauciens ar džipiem (7 EUR) uz Gergeti Trīsvienības baznīcu. Uz 

šejieni braucot ticīgie no visas Gruzijas, jo tuvāk debesīm neatrodas 

neviens cits dievnams visā Eiropā. 

Nakšņošana Tbilisi. 

5. diena – 29. septembris, svētdiena 
Gruzija. Brokastis. 

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

meklējami arī Gruzijas kristietības aizsākumi. 

 Mcheta – senā Gruzijas galvaspilsēta.  

 Pusdienu pauze. Upliscihe alu pilsēta – viena no vecākajām senlaiku 

apmetņu vietām Kaukāzā. 

 Tirgus kolorīts. Iegādājamies čurčhelas, svanu sāli un vēl, un vēl tik 

daudz gruzīnisku gardumu.  

 Zelta tirgus Tbilisi – labas cenas, interesanti dizaini. 

 Tbilisi apskates ekskursija. Tbilisi vecpilsēta. Pacēlājs uz cietoksni. 

Piemineklis Mātei Gruzijai ar ļoti simboliskām lietām tās rokās – kas 

tās ir un ko simbolizē, uzzināsim, kad ieraudzīsim. Lielākā dievnama 

– Svētās Trīsvienības baznīcas – Sametās apmeklējums Tbilisi. 

 Iespējams tipiskas gruzīnu pirts apmeklējums (no 10 GEL = 

aptuveni 3,5 EUR).  

 Vakariņas ar tamadu (tostu teicēju), vīnu, gardiem tradicionāliem 

ēdieniem un dziesmām. (30 GEL = aptuveni11 EUR) 

Nakšņošana Tbilisi. 

6. diena – 30. septembris, pirmdiena 
Gruzija. Kahetija. Vīnogu talka 

 Brokastis 

 Kahetija – vīna un vīnogu reģions. Skatām svētvietas, klosterus, 

vīna dārzus, baudām gruzīnu vīnus.  

 Piedalāmies vīnogu lasīšanā un sulas spiešanā! 

Nakšņošana Tbilisi. 
 

7. diena – 1. oktobris, otrdiena 
Gruzija. Brokastis. 

 Brīvais laiks Tbilisi. Skaistās ieliņas, kafejnīcas, pilsēta, kur savijies 

mūsdienīgais un senais. Augļu un nacionālo ēdienu vilinājums ar 

kaukāziešu viesmīlību. 
VAI IESPĒJA IZVĒLĒTIES ALTERNATĪVO PIEDĀVĀJUMU –DOTIES DIE-

NAS EKSKURSIJĀ CAURI GRUZIJAS TUKSNESIM UZ PIEROBEŽU. PAT 

IESPĒJA PASTAIGĀT PA AZERBAIDŽĀNAS ZEMI UN IESKATĪTIES SENĀ 

ALU PILSĒTĀ,KO VEIDOJUŠI DĀVIDA GAREDŽI KLOSTERA MŪKI (Cena 

25 EUR) 

 Vakariņas ar gruzīnu dziesmām un dejām, vīnu un vēl, un vēl... (aptu-

veni 15 EUR). 
 

8. diena – 2. oktobris, trešdiena 
Gruzija–Latvija. 

Naktī dodamies uz Tbilisi lidostu. Lidojums no Tbilisi pl. 4.10. Ierašanās 

Rīgā pl. 6.45 vai naktī dodamies uz Kutaisi. Nakšņojam viesnīcā pirms Ku-

taisi un no rīta 9.00 ierodamies Rīgas lidostā. Iespējams transfērs uz Cēsīm, 

Valmieru, Smilteni. 

 

 

 



Ceļazīmes cena 750 EUR personai 
Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 180 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! 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

 LR nepilsoņus par nepieciešamajiem dokumentiem, vīzas kārtošanas formalitātēm un izdevumiem lūdzam interesēties Balt-Go birojā 

ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms ceļojuma sākuma. 

 

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.  

 
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

nepieciešama pases kopi-

ja un jānoslēdz ceļojuma 

līgums!  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.04.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.06.2019. 

 

līdz  

12.08.2019. 

 

200 EUR 200 EUR 200 EUR atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 30% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 

 

 
 

 

 

 

Ceļojuma cenā ir 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. 

 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

 Transfērs turp un atpakaļ uz Rīgas lidostu (vienā 

virzienā) 10 EUR. 

 Veselības apdrošināšana brauciena laikā 10 EUR (no 

65 gada vecuma individuāla cena). 

 Brauciens ar vietējo transportu kalnup uz klosteri 

Kazbegi rajonā (aptuveni 5 EUR). 

 Pusdienas ar kalniešu tradicionālo ēdienu – 5–10 

EUR. 

 Vakariņas ar gruzīnu dziesmām un dejām, vīnu un 

vēl, un vēl... ap 12 EUR. 

 Suvenīri, svanu sāls (2 GEL 50 g), čača – aptuveni 

10 GEL/l. 
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