
 

2021 

TBILISI UN KAHETIJAS 

VĪNI 
 

 14.11. - 20.11. 7 dienas  EUR 745 

diena, maršruts                           notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 14.11. 

Rīga – Tbilisi 

***viesnīca Tbilisi 

• 21.10 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 23.10. – 04.35 airBaltic lidojums Rīga – Tbilisi  

•  transfērs uz viesnīcu 

pirmdiena, 15.11. 

Tbilisi 

 

***viesnīca Tbilisi 

• Tbilisi apskate. Gruzijas galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca, Metkhi templis, Narikala 

citadele – cietoksnis, Sioni katedrāle, Abanotubani rajons ar 19. gs. austrumu stila dzīvojamām 

mājām un sērūdeņraža avotiem, modernā arhitektūra 

• brīvais laiks Tbilisi. Pēc izvēles, atpūta sērūdeņraža pirtīs Tbilisi 

otrdiena, 16.11. 

Tbilisi – Gori – 

Upliscikhe – 

Boržomi  – 

Tbilisi 

 

 

***viesnīca Tbilisi 

• Staļina muzejs Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja, muzejs, kurā var redzēt ne tikai 

dokumentus un fotogrāfijas, bet arī vadoņa personīgās mantas un dāvanas no dažādām 

pasaules valstīm 

• Uplistsikhe alu pilsēta – vissenākā apdzīvotā vieta Kaukāzā, kas jau 6. gs. p.m.ē. bija kļuvusi 

par ievērojamu tirdzniecības vietu starp Rietumiem un Austrumiem 

• Boržomi - gruzīni paši brauc uz Boržomi tieši ūdens dēļ. Mūsdienu Boržomi ūdens stāsts sākās 

pirms gandrīz 200 gadiem, kad kareivji, mežā vācot malku, atrada avotu, kura ūdens izrādījās 

dziedniecisks. 19. gadsimta vidū Boržomi ciemats pamazām pārtapa par  

trešdiena, 17.11. 

Tbilisi – Signagi – 

Telavi 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Telavi 

      Gruzijas vīnu reģions Kahetija – kalnu ieskautā auglīgā ieleja, kur vīna darīšanas 

māksla tiek nodota no paaudzes paaudzē.  

• slavenākais sieviešu klosteris Gruzijā – Bodbe celts Sv. Nino apbedīšanas vietā. Tieši Sv. Nino 

pirmo reizi Gruzijas zemē iespraudusi krustu, kurš bijis veidots ar viņas matiem sasietām 

divām vīnstīgām. Nino izgājusi cauri visai Gruzijai dziedinot slimos, atbalstot nelaimē un 

bezcerībā nonākušos cilvēkus 

• Signagi – karaliskā vecpilsēta, kuru ieskauj mūris ar 23 aizsardzības torņiem 

• dienas noslēgumā baudīsim gruzīnu ģimenes viesmīlību, mūziku, galdā tiks celtas  gardas 

pusdienas, Kahetijas vīni un piedalīsimies čurčelu meistarklasē. Gruzīni mēdz teikt, ka 

viesis ir Dieva dāvana! 

ceturtdiena, 18.11. 

Telavi – Tsinandali - 

Kindzmarauli – 

Gremi – Tbilisi 

***viesnīca Tbilisi 

• Kahetijas galvaspilsēta Telavi  

• Tsinandali un Gruzijas dzejnieka kņaza Aleksandra Čavčavadzes vasaras muiža  

• Gremi – pilsēta cietoksnis un nozīmīga cara rezidence 

• Khareba vīna tunelis –  tā garums ir ~7 km un atrašanās vieta nosaka ļoti labvēlīgus vīna 

glabāšanas apstākļus. Ekskursija un vīna degustācija 

piektdiena, 19.11. 

Tbilisi – Mtskheta – 

Tbilisi 

 

 

 

***viesnīca Tbilisi 

• Matatsmindas panteons un parks mākslinieka Zuraba Tsereteli veidotais iespaidīgais 

monuments Sakartvelos Matiane, jeb Gruzijas vēstures hronika 

• Mtskheta – senā Gruzijas galvaspilsēta (iekļauta UNESCO). Vieta, kur jau 337.g. pieņēma 

kristietību par valsts oficiālo reliģiju. Svetitskhoveli katedrāle 

• Džvari  klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs 

• ekskursija un degustācija konjaka rūpnīcā Saradžišvili 

• vakariņas ar vīnu, nacionālo virtuvi, gruzīnu tautas mūziku un dejām!  

sestdiena, 20.11. 

Tbilisi – Rīga 
• ~03.00 transfērs uz lidostu  

• 05.20.- 06.45 lidojums Tbilisi – Rīga 



 

   Ielidojot Gruzijā, jāuzrāda vakcinācijas sertifikāts. Nevakcinētām personām jāuzrāda negatīvs Covid-19 PCR   tests, 

kurš veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ielidošanas, un trešajā dienā jāveic atkārtots tests!  
  

 Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 80 

   

     Ceļazīmes cenā ietilpst 

• airBaltic lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga, lidostu nodokļi, 

     nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta  

• transporta pakalpojums ceļojuma laikā 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 segumu 

• 6 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam): ***viesnīcās  

divvietīgi numuri ar WC/dušu, brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi   

• vietēja gida pakalpojumi krievu valodā  

     

       Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos   

• pusdienas, vakariņas 

• dzeramnauda apkalpojošam personālam ~ 21 EUR  

 

Iespējamās papildizmaksas   (2020. gada cenas) GEL EUR 

Tbilisi sērūdeņraža pirtis Tbilisi no 20 no 5 

konjaka rūpnīca Saradžišvilli 50 12.50 

pacēlājs uz skatu laukumu 3 0.75 

vakariņas ar folkloras programmu  25 

Kahetija  pusdienas un vīna degustācja  20 

Čavčavadzes muiža 30 7.50 

Khareba vīna tunelis un degustācija 30 7.50 

Staļina muzejs Gori 20 5 

alu pilsēta Uplistsikhe 25 6.25 

Covid tests Gruzijā  ~20 

*valūtas kurss: 1 EUR ~ 4 Lari (GEL) 

      

     Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 12.08. EUR 275 līdz 14.10. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

     jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

      

      Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 12.08. pēc 12.08. pēc 14.10. 

zaudētā summa 125 EUR  EUR 250 visa summa 

•  iemaksāto summu līdz 29.10. iespējams pāradresēt citai personai,  

    kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

       

       Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. Papildus dokumenti 

nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav ieraksta par radniecību ar bērnu- dzimšanas apliecība vai notariāli 

apstiprināta tās kopija; ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja vai notariāli 

apstiprināta tās kopija. 

 

! 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 

 IMPRO, RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

www.impro.lv 

 

 

 

www.draugiem.lv/impro 
 

www.facebook.com/improcelo 
 

www.twitter.com/impro_celo 
 

http://www.draugiem.lv/impro
http://www.facebook.com/improcelo
http://www.twitter.com/impro_celo

