
  

 

 

 

 

 

2021 

 TBILISI, SVANETIJAS 

KALNI UN MELNĀ JŪRA  

  

  

    
         17.07. - 25.07.   9 dienas                            EUR 775 

 

diena, maršruts 
      

       notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 17.07. 

Rīga – Tbilisi 
• 17.15 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 19.15 – 22.15 Turkish airlines lidojums Rīga – Stambula, 01.25 – 04.45 lidojums Stambula - Tbilisi 

svētdiena, 18.07. 

Tbilisi  

 
 

 
 

 
 

***viesnīca Tbilisi 

• transfērs uz viesnīcu, atpūta 

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

Narikala citadele – cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustaveli avēnija Abanotubani rajons ar 

19. gs. austrumu stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem  

• konjaka rūpnīca Sarajishvili – pateicoties uzņēmēja un mecenāta Davida Saradžišvili 

nenogurstošajiem centieniem un milzīgajai vēlmei 19. gadsimtā Gruzijā sākas konjaka ražošana pēc 

klasiskās franču tehnoloģijas. Ekskursija un degustācija! 

• brīvais vakars Tbilisi, iespēja apmeklēt sērūdeņraža pirtis 

pirmdiena, 19.07. 

Tbilisi – Mtskheta - 

Tbilisi  
 

***viesnīca Tbilisi 

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

kristietību par valsts oficiālo reliģiju. Svetitskhoveli katedrāle. 

• Džvari (Jvari) klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs 

• vakariņas (iekļautas ceļojuma cenā) ar vīnu, nacionālo virtuvi un gruzīnu tautas mūziku, 

dejām! Gruzīni mēdz teikt, ka viesis ir Dieva dāvana! 

otrdiena, 20.07. 

Tbilisi – Gori - 

Kutaisi 
  

 

***viesnīca Kutaisi 

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

ievērojamu tirdzniecības vietu starp Rietumiem un Austrumiem 

• Staļina muzejs Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja, muzejs 

• Kutaisi – Gruzijas otra lielākā pilsēta, kura pieminēta vēsturē jau 2.gs. p.m.ē rakstos par Jāsonu  

un argonautiem. Kutaisi ir arī svarīgs Gruzijas izglītības un zinātnes centrs 

• vakariņas un folkloras vakars 

trešdiena, 21.07. 

Kutaisi - Mestia 

 

 

viesu nams Mestijā 

• Kinchkha ūdenskritums un Okatses kanjons ar gājēju taku virs kalnu aizas 

• Martvili kanjons - Abašas upes izrobotā 50-60 metru dziļā ieleja 

• Mestija - Augšsvanetijas administratīvais centrs. Pilsēta - ciemats, kurā dzīvo ~ 2600 cilvēku ir 

izstiepts 6 km garumā. Kalnu ieskautā Mestia atrodas 1500 m v.j.l divu upju Mestiacala un Mulahura 

satekas vietā. Pilsētas neparasto ainavu veido mājas – torņi, kuri raksturīgi visā Svanetijā 

 ceturtdiena, 22.07. 

Mestija – Ušguli - 

Mestija 
 

viesu nams Mestijā 

• Ušguli (Ushguli) – vēsturiska apmešanās vieta Gruzijas kalnos ~ 2000 - 2200 m v.l.j. Šī vieta ir viena 

no retajām, kur tik augstu virs jūras līmeņa dzīvo pastāvīgi dzīvo cilvēki. Viss ciems ir UNESCO 

mantojuma sarakstā. Svanetijā kopumā atlikuši ~ 200 torņi, tie tapuši kā patvērums karu, iebrukumu 

un asinsnaida gadījumos. Tagad tos izmanto siena un graudu glabāšanai mājlopiem. Gar Lamaria 

baznīciņu (12. gs.) dosimies uz Šharas (Shkhara) ledāju 

piektdiena, 23.07. 

 Mestija - Batumi 
 

 

***viesnīca Batumi 

• unikālā inženiertehniskā būve - Enguri HES aizsprosts 

• slavenās un ietekmīgās Dadiani dzimtas pils Zugdidi 

• Batumi atrodas Melnās jūras rietumu piekrastē, ļoti tuvu Turcijai, un ir Gruzijas galvenais kūrorts un 

osta. Batumi ar katru gadu kļūst mūsdienīgāka, modernāka un strauji pielāgojas atpūtnieku un 

pilsētas viesu vajadzībām un vēlmēm   

sestdiena, 24.07. 

Batumi 

***viesnīca Batumi 

• atpūta Batumi pie Melnās jūras, brīva diena! Batumi dzīvo nedaudz vairāk par 200 tūkstošiem 

pamatiedzīvotājiem. Pilsētas viesi atpūtnieku sezonā no nozīmīgi papildina iedzīvotāju skaitu 

• iespēja apmeklēt Botānisko dārzu Batumi 

svētdiena, 25.07. 

Batumi  – Rīga 
• ~08.00 transfērs uz Batumi lidostu 

• 10.25 – 11.30 lidojums Batumi – Stambula, 15.20 -18.20 lidojums Stambula - Rīga 
 



 

   Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 100 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 755 
  

   Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Tbilisi – Batumi - Rīga (caur Stambulu),   

     lidostu nodokļi, nododamā bagāža 30 kg, rokas - 8 kg, ēdināšana;  

• transporta pakalpojumi ceļojuma laikā; 

• 7 naktis viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgos 

numuros ar dušu/WC, brokastis, 19.07. vakariņas;         

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu; 

• IMPRO grupas vadītāja latviešu valodā 

• vietēja gida pakalpojumi krievu valodā 

     Ceļojumā jābūt līdzi pārgājieniem atbilstošiem apaviem! 
      

                 Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos   

• pusdienas, vakariņas (izņemot 19.07.) 

• dzeramnauda apkalpojošam personālam Gruzijā ~27 EUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* valūtas kurss: 1 EUR ~ 3.20 lari (GEL) 
 

    Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 20.04. EUR 270 līdz 17.06. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur 

 tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 20.04. pēc 20.04. pēc 17.06. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 01.07. var pāradresēt citai personai, kura  

vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

                     Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  

• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
• papildus nepilngadīgajiem: dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija. Ja ceļo bez vecākiem - notariāli 

apstiprināta viena vecāka atļauja.   

 
 

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 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas) GEL EUR 

Tbilisi pirtis Tbilisi no 20  9.40  

konjaka rūpnīcas Saradžišvilli  40 12.50 

pacēlājs uz skatu laukumu 3 0.95 

Uplistsikhe alu pilsēta 25 7.80 

Mestija brauciens ar džipu uz Ušguli 30  9.40 

Gori Staļina muzejs 18  5.60 

Kutaisi Okatses kanjons 35 10.90 

vakariņas ar folkloras programmu - 20 

Batumi Botāniskais dārzs 30 9.40 

Martvili kanjons 35 10.90 

Zugdidi Dadiani pils 20 6.25 


