
 
 

 

 

 
Kaukāza kokteilis – nepieradinātā Gruzija! 

Aktīvi piedzīvojumi kalnos! 

19.09. – 29.09.2020 

Ceļojuma izmaksas 845 EUR 

Grupas vadītāja Indra Murziņa 
 

 

Tiem, kam patīk pārgājieni! Brauciens ar džipiem pāri kalnu pārejai un došanās maz apdzīvotu 

kalnu takās Tušetijā, kur iepazīsim ciemus ar senu vēsturi un tradīcijām. Tur, kur uzņemta 

kinofilma “Mimino”! Laivošana Rioni upē, dabas dažādība, ganāmpulki, ko pieskata džigiti 

zirgos un īsti Kaukāza aitu suņi. Protams, īpašā gruzīnu viesmīlība, dziesmas un vietējie ēdieni, 

vīns un čača. Ieskatīsimies arī Kutaisi un Tbilisi krāsainībā, peldēsimies Bordžomi 

minerālūdens baseinos. Prometeja alas un Okace kanjona takas. Ja tas viss nav vēl iepazīts un 

arī tad, ja esat jau iemīlējuši Gruziju – īstais laiks turp doties un ļauties piedzīvojumiem!  

 
Ceļojums nelielā grupā – 16 cilvēkiem, īpašs piedāvājums aktīviem kalnu un dabas cienītājiem! 

 

Lidojumi Rīga – Stambula – Tbilisi - Stambula – Rīga (cenā iekļauta arī 20 kg nododamā bagāža!), Gruzijā 

pārvietošanās ar džipiem un autobusu. 

Šajā ceļojumā: 

• Nakšņošana viesnīcās kalnos un dažādās pilsētās 

• Ēšana – brokastis visās naktsmītnēs, vakariņas viesnīcās vai krodziņos, pusdienās – pikniks pie upes, 

ciemošanās gruzīna mājās ar vīnu un dziesmām, ceļmalas kafejnīcas, tikko plūktas vīnogas un 

arbūzi 

• Pārgājieni kalnos Tušetijā ilgs 4-8 stundas 

• Raftings Rioni upē aptuveni 2 stundas, viss ekipējums tiek nodrošināts 

• Pārgājieniem jāņem līdzi kalniem un gadalaikam piemēroti apavi un apģērbs, lietusmēteļi, 

mugursomas, ūdens pudele, jānodrošinās arī ar cepurītēm, saulesbrillēm un saules aizsargkrēmiem 

• Būs iespēja peldēties ezerā un minerālūdens baseinā – jāņem līdzi arī peldkostīmus! 

• Jārēķinās ar gariem pārbraucieniem, bet tie nebūs garlaicīgi, jo Gruzijas ainavas ir ļoti dažādas 

• Programmas secība pa dienām var tikt mainīta atkarībā no laika apstākļiem un pašu vēlmēm, būsim 

elastīgi! 
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1.diena -19.septembris, sestdiena  

Lidojums Rīga – Stambula – Tbilisi, 19:25 – 23:55 – 03:15 

 

2.diena – 20.septembris, svētdiena 

Tbilisi lidostā iespēja samainīt naudu uz Gruzijas lariem.  

Mūs sagaidīs vietējie šoferīši un ar džipiem dosimies pārbraucienā 

pāri kalniem uz Gruzijas ziemeļaustrumiem, vienu no visgrūtāk 

sasniedzamiem Gruzijas reģioniem – Tušetiju, kur iepazīsim 

pirmatnēju dabu ar kalnu varenību, ūdenskritumiem, majestātiskām 

virsotnēm, viduslaiku ciemus, kur nekas daudz nav mainījies arī 

mūsdienās gan arhitektūrā, gan cilvēku dzīvesveidā. Sastapsim aitu un 

govju ganāmpulkus, arī ēzelīšus un kazas, džigitus zirgos. 

Iekārtošanās vienkāršā hosteļa tipa viesnīcā Dartlo ciemā, 

pēcpusdienas pastaiga kalnos ciema apkārtnē un viduslaiku torņa 

apskate.  

Vakariņas viesnīcas kafejnīcā ar vietējiem ēdieniem un vīnu. 

3.diena- 21.septembris, pirmdiena 

Pārbrauciens gar Pirikita upi ar džipiem un pārgājiens kalnos, 

aptuveni 6 stundas. 

Vakariņas viesnīcas kafejnīcā ar vietējiem ēdieniem un vīnu. 

 

4.diena - 22.septembris, otrdiena 

Pārbrauciens ar džipiem līdz Parsma ciemam un pārgājiens pāri kalnu 

grēdai, atgriešanās Dartlo ciemā ar džipiem, aptuveni 8 stundas 

Vakariņas viesnīcas kafejnīcā ar vietējiem ēdieniem un vīnu.  

 

5.diena – 23.septembris, trešdiena 

Atvadāmies no Tušetijas un dodamies atpakaļ uz Tbilisi, pa ceļam 

baudot skaistas kalnu ainavas un iepazīstot kolorītākos Tušetijas 

ciemus, tai skaitā ciemu, kurā uzņemta slavenā padomju kinofilma 

“Mimino”.  Vakarā ekskursija Tbilisi vēsturiskajā daļā – senas 

baznīcas, cietoksnis, sēra pirtis līdzās modernām celtnēm un 

promenādei gar upi. Vakariņas pilsētas krodziņā. 

Nakts viesnīcā Tbilisi. 

6.diena – 24.septembris, ceturtdiena 

No Tbilisi dosimies uz Gruzijas vīna reģionu Kahetiju, Alazani ieleju.  

Iespēja piedalīties degustācijā vīna darītavā. Izstaigāsim mīlestības 

pilsētu Signahi un senus nocietinājumu mūrus.  

Ciemosimies gruzīnu ģimenē, kur baudīsim īstas tradicionālās gruzīnu 

pusdienas ar tostiem un dziesmām (zastoļje), piedalīsimies šašlika 

cepšanas, hinkaļu un čurcelu gatavošanas meistarklasē, degustēsim 

mājās gatavotu vīnu un čaču. 

Nakts viesnīcā Tbilisi. 

 

7.diena – 25.septembris, piektdiena 

Dosimies uz Gruzijas dienvidu daļu - Paravani ezers un plato ainavas, 

armēņu kopienas ciemi. Vardzija – Gruzijas zelta laikmetā (12.gs.) 

izveidota alu pilsēta klintīs. 

Vakariņas un nakts viesnīcā Ahalcihe pilsētā. 

8.diena – 26.septembris, sestdiena 

Atjaunotais viduslaiku Gruzijas feodāļu cietoksnis Rabat. Bordžomi 

aiza - iespēja ne tikai iepazīt kūrortu, nogaršot slaveno minerālūdeni 

no avota, bet arī peldēties minerālūdens baseinā un doties pārgājienā 

Bordžomi apkārtnē. 

Viesnīca un vakariņas Kutaisi. 



9.diena – 27.septembris, svētdiena 

Rača reģions, slavenā Hvančkara vīna darīšanas process, un 

degustācija. Šaori ezers. Raftings pa Rioni upi un pikniks upes malā ar 

šašliku un tradicionālo vietējo ēdienu lobiani. Pelde ūdenskritumā. 

Viesnīca un vakariņas Kutaisi. 

 

 

10.diena – 28.septembris, pirmdien 

Kolorītais Kutaisi tirgus ar augļiem un īpašajām Gruzijas garšvielām, 

pilsētas centrs ar ļoti skaistu strūklaku un parku. Atkarībā no laika 

apstākļiem izvēlēsimies kādu no iespējām: Sataplija dabas rezervāts – 

dinozauru pēdas, kolhidas meži, karsta alas un citi noslēpumi, 

Prometeja stalaktītu alas ar īpašu mikroklimatu vai pārgājiens 

ainaviskajā Okace kanjonā un gaisa tilts 140 metru augstumā. 

Viesnīca un vakariņas Tbilisi. 

11.diena – 29.septembris, otrdiena 

Atvadāmies no Gruzijas un dodamies uz Tbilisi lidostu. 

Lidojums Tbilisi – Stambula – Rīga, 10:30 – 15:30 – 18:30 

 

 

 

 

Cenā iekļauts:  

Lidojumi 

Vieta transportā ar vietējiem šoferiem (džipi, autobuss) 

Viesnīcas ar brokastīm, izņemot 3 naktis Tušetijā 

Pusdienas gruzīnu ģimenē 

Raftings ar ekipējumu un pikniks pie Rioni upes pēc raftinga 

Balt-go grupas vadītājs (gids) 

Vietējais gids 

 

Papildus izmaksas – nepieciešamās: 

Viesnīca ar brokastīm un vakariņām Tušetijā, Dartlo – ap 60 EUR 

kopā par 3 naktīm 

 

Papildus izmaksas - pēc izvēles: 

Prometeja alas – 7 EUR 

Rabat cietoksnis – 3 EUR 

Alas Vardzijā – 2,50 EUR 

Bordžomi baseini – 1,70 EUR 

Pusdienas, vakariņas – 3-10 EUR 

Pirtis Tbilisi – ap 7 EUR 

Veselības apdrošināšana, iekļaujot pārgājienus kalnos – ap 20 EUR 

 

Nauda Gruzijā: 

1 EUR – 3 Gruzijas lari 

 
PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.:22571221 vai aija.daudze@balt-go.lv 

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



 

 

 

 

piesakoties otrā iemaksa  

līdz 10.06.2020 

 līdz 19.08.2020 

 

 

200 EUR 300 EUR 
 

atlikusī summa 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma līdz 90 dienām pirms brauciena, klients zaudē 30% no ceļazīmes summas, 90–30 dienas 

– 70% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt 

citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma 

beigām, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 6 

mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

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. 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 

www.balt-go.lv 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.:22571221 vai aija.daudze@balt-go.lv 

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

 
 

http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums
http://www.balt-go.lv/

