
 
 

 

 

 
Gruzija. Melnā jūra. Svanetija. Kalni, jūra, 

alas.Ceļojums mazā 15 cilvēku kompānijā. 
Lidojums uz Gruziju. No Melnās jūras līdz Kaukāza ledājiem Svanetijā. Svanetijas noslēpumi 

un bagātības. Vieglas pastaigas pa kalnu takām. Dabisko minerāļūdeņu dzeršana no kalnu 

avota. 

Atpūta pie Melnās jūras magnētiskajās smiltīs un Batumi pilsētā. Kontrastainā Kutaisi. 

Prometeja alas un kalns, Klosteru miers un klusums un sniegotās virsotnes. Varbūt izdodas 

ieraudzīt mūku, kas dzīvo uz akmens stabam līdzīgas klints. Baudīsim gruzīnu ēdienus un 

dzērienus. Vīni un čača. Svanu sāls. Hačapuri un vēl, un vēl... Arī dziesmas un dejas. Kaukāza 

kolorīts no senatnes līdz mūsdienām!  

2.–10. jūnijs, 2020. g. 

Cena 750 eiro, bērniem 730 eiro 

Grupas vadītāja Līga Pommere  
 

Cenā iekļauts:  

⚫ lidmašīnas biļetes turp un atpakaļ; 

⚫ lidmašīnā mazā rokas bagāža 40 x 30 x 20 cm 

⚫ 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 – 2. jūnijs, otrdiena  
Pulcēšanās Rīgas lidostā pl. 19.30. 
Četru stundu lidojums ar Wizzair lidsabiedrību uz Kutaisi Gruzijā. 
Līdzi var ņemt bagāžu līdz 8 kg 

➢ Lidojums no Rīgas pl. 21.50. 

2. diena – 3. jūnijs, trešdiena  
➢ Ielidošana Kutaisi pl. 2.40. 
➢ Iekārtošanās un atpūta viesnīcā. 
➢ Kutaisi pilsētas apskate – vēsturiska un neparasta pilsēta ar 

dižu vēsturi. Parlamenta pilsēta bez parlamenta.  
➢ Kutaisi tirgus. Spilgts vietējais kolorīts. 

➢ Prometeja stalaktītu alas. Iespaidīgas, bagātīgas, milzīgas, ar 

stalaktītiem un stalagmītiem.  

➢ Gruzijas kūrortpilsēta Chaltubo – savulaik Staļina mīļākā 

dziedinātava. Joprojām šeit iespēja ārstēties radona vannās. Te 

aizvien vēl darbojas 19 sanatorijas!  
➢ Bagrati katedrāle. 
➢ Vakarā atgriešanās Kutaisi naktsmītnē. Istabiņas pa 2 

cilvēkiem. 

➢ Vakariņas ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem un vīnu vai čaču 
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(aptuveni 8 eiro). 

3. diena – 4. jūnijs, ceturtdiena  
Brokastis viesnīcā 

➢ Melnā jūra 
➢ Atpūta magnētiskajās smiltīs – pārbaudīsim to ārstniecisko 

iedarbību, pavadot vairākas stundas vienkārši sauļojoties, 
atpūšoties, pastaigājoties un peldoties Melnajā jūrā. 

➢ Izbrauciena ekskursija uz Batumi, pilsētas iepazīšana ar 
vietējo gidu (10 eiro). Notiek, ja ir 5 brauktgribētāji.  

➢ Vakarā atgriešanās Kutaisi naktsmītnē. 

➢ Vakariņas ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem un vīnu vai čaču 

(aptuveni 8 eiro). 

4. diena – 5. jūnijs, piektdiena 
Brokastis viesnīcā. 

➢ Atpūta un brīvais laiks Kutaisi vai ekskursija uz Kachis un 
Čiaturu. 

➢ Izbraukuma ekskursija (25 eiro) uz Kachis pīlāru jeb 
kolonnu – skatīsim stabveidīgu klinti, kurai augšā atrodas 
klosteris. Turpinājumā ieskatīsimies Siguldas sadraudzības 
pilsētā Čiaturā. Pateicoties šai draudzībai, savulaik Sigulda 
tika pie sava slavenā gaisa vagoniņa. Ekskursija notiek, ja ir 
5 brauktgribētāji. 
 

➢ Dodamies prom no Kutaisi uz Lielo Kaukāzu. 6 stundu ceļš 
ar fotopauzēm arvien dziļāk kalnos. 

➢ Enguri HES apskate. Šī Kaukāza reģiona lielākā HES 

uzbūvēta uz Enguri upes, kas ir arī robeža ar Krievijas okupēto 

Abhāziju. 

➢ Ceļš uz Svanetiju. 

➢ Vakariņas ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem un vīnu vai čaču 

(aptuveni 8 eiro). 

➢ Apmešanās un nakšņošana 4 naktis Mestijā. 

5. diena – 6. jūnijs, sestdiena 

 Brokastis viesnīcā. 

➢ Iepazīšanās ar Mestiju. 

➢ Svanu torņi. 

➢ Pārsteidzošā svanu galvaspilsēta. 

➢ Dodamies uz kādu dabīgā minerālūdens avotu. Gandrīz kā 

Bordžomi, ar nelielu mineralizācijas pakāpi. Sagatavojam 

tukšās pudeles, iespēja pasmelt ūdeni līdzņemšanai. 

➢ Iespēja ar pacēlāju pacelties tuvākajā kalnu grēdā un veikt 

3 stundu pārgājienu vai vienkārši baudīt kalnu ainavas, pat 

nekur tālu no pacēlāja nedodoties. Viss pēc katra vēlmēm un 

spēkiem. 

➢ Vakariņas ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem un vīnu vai čaču 

(aptuveni 8 eiro). 

Nakšņošana Mestijā. 

6. diena – 7. jūnijs, svētdiena  

Brokastis viesnīcā. 

➢ Kalnu diena Svanetijā. Brauciens ar vietējiem džipiem 

(aptuveni 15 eiro) uz Ušguli – visaugstāk virs jūras līmeņa 

esošo apdzīvoto vietu (2200 m v.j.l.) Eiropā. 

➢ Pēc izvēles pastaigas pa kalnu takām. Nepieciešami ērti, 

neslīdoši apavi, neliela mugursoma, lietusmētelis, vējjaka.  

➢ vai Ušguli ciematiņa, svanu torņu un klostera apskate. 

➢ Atgriešanās Mestijā. 

➢ Vakariņas ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem un vīnu vai čaču 

(aptuveni 8 eiro). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



7. diena – 8. jūnijs, pirmdiena 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Dodamies uz kaimiņieleju, kurā savu viesnīcu ir veidojis 

Rihards Berugs, kuru mēdz saukt par Latvijas un nu jau 

Gruzijas norvēģi. Sarakstījis jau divas grāmatas par Svanetiju. 

Veicina svanu valodas attīstību. 

➢ Pastaigas Kaukāza kalnu ielejā. 

➢ Atgriešanās Mestijā. Pēc izvēles iespēja apmeklēt etnogrāfisko 

vai alpīnisma muzeju. 

➢ Vakariņas ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem un vīnu vai čaču 

(aptuveni 8 eiro) 

8. diena – 9. jūnijs, otrdiena 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Rīts vēl Svanetijā, Kaukāza kalnos. Neliels 3 stundu pārgājiens 

līdz ledājam vai var doties uz jūru jau uzreiz pēc brokastīm.  

➢ Pārbrauciens uz Melnās jūras piekrasti (~ 5 st.). 

➢ Diena, kuras laikā iespēja gan pieskarties Kaukāza kalnu 

ledājam, gan vakarā baudīt Melnās jūras ūdeņu burvību. 

➢ Vakara pelde Melnajā jūrā. 

➢ Vakariņas ar gruzīnu nacionālajiem ēdieniem un vīnu vai čaču 

(aptuveni 8 eiro) 

9. diena – 10. jūnijs, trešdiena 

➢ Naktī dodamies uz Kutaisi lidostu. 

➢ Lidojums no Kutaisi pl. 3.10.  

➢ Ierašanās Rīgā pl. 6.05. 

Iespējams transfērs uz Cēsīm, Valmieru, Smilteni. 

 

 

Papildu izdevumi:  

✓ transfērs Rīga–Cēsis–Valmiera (vienā virzienā) 10 EUR, 

✓ veselības apdrošināšana brauciena laikā 10 EUR (no 65 gada vecuma 20 EUR), 

✓ pusdienas vai vakariņas ar gruzīnu tradicionālo ēdienu – 5–10 EUR, 

✓ 30.00 EUR Rokas bagāža 10 kg 55 x 40 x 23 cm kas ir komplektā ar prioritāru iekāpšanu lidmašīnā 

✓ Prometeja alas – aptuveni 7 eiro (tiks precizēts), 

✓ citas ieejas biļetes (tiks precizētas), 

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

 

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 tās 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 

12.03.2020 

Trešā iemaksa līdz 

12.04.2020 

Pilna summa līdz 

12.05.2020. 

150 EUR 200 EUR 200 EUR Atlikusī summa 

 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums līdz 10.03.2020. 11.03–12.04.2020. Pēc 12.04.2020. 

Zaudētā summa 150 EUR 300 EUR Visa summa 

Iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā, bez 150 eiro 

pirmās iemaksas. 
 



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 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

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

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.  
 

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

 

 

 

 

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

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

