
  

 

 

 

 

 

2022  

PA SVANETIJAS KALNIEM 

UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTI 
Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! 

 

 

  

  

 

Kalnu programmas vadītājs Laimonis Petrusevičs 

 22.06. – 30.06. 9 dienas  EUR 795 

7795795 diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 22.06. 

Rīga – Batumi – 
Mestija 

 

 

 

viesu nams Mestijā 

• 10.25 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 12.25-15.25 lidojums Rīga – Stambula, 16.50-19.35 Stambula - Batumi 

• brauciens uz Mestiju 270 km, iekārtošanās naktsmītnē 

• Kalnu ieskautā, 6 km garā Mestija atrodas 1500 m v.j.l divu upju Mestiacala un Mulahura satekas 

vietā.  Pilsētas neparasto ainavu veido mājas – torņi, kuri tapuši laikā no 11. līdz 12. gadsimtam kā 

patvērums karu, iebrukumu un asinsnaida gadījumos. Svanetijā kopumā ir saglabājušies ~ 200 torņi, 

kurus mūsdienās izmanto siena un graudu glabāšanai mājlopiem 

ceturtdiena, 23.06. 

Mestija – Čaladi - 

Mestija 

viesu nams Mestijā 

• Čaladi (Chalaadi) ledājs. Pārgājiena ilgums: 4–5 stundas. Pārgājienu sākam 1680 m v.j.l, kur 

satek divas upes Mestiačala (Mestiachala) un Čaladi (Chalaadi). Tālākais ceļš ved pa Čaladi upes 

ieleju, kuras galā paveras gan Čaladi ledājs, gan kalni! Sasniedzot 1954m.v.j.l priekšā paveras 4412 

m augstā Chatini kalna virsotne. Atgriešanās pa to pašu taku 

piektdiena, 24.06. 

Mestija - Ušguli – 

Mestija 

 
viesu nams Mestijā 

• Ušguli (Ushguli) - Šharas (Shkhara) ledājs. Pārgājiena ilgums: 3–4 stundas. Pa ceļam uz Šharas 

ledāju apskatam Lamaria baznīciņu (12.gs.). Ušguli  – 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. Ciems ir UNESCO mantojuma sarakstā. Labos laika apstākļos var redzēt Gruzijas 

augstāko virsotni Šhara (5068 m.v.j.l.) 

sestdiena, 25.06. 

Mestija - Koruldi  

viesu nams Mestijā 

• Koruldi ezeri. Pārgājiena ilgums: 6-7stundas. Ar vietējo transportu uzbraucam virs mežu robežas 

un tālāk pa taku līdz ezeriem. Spēcīgākie iet tālāk uz augšu, sākumā pa labu taku, tad pa nobiru 

nogāzēm līdz virsotnei 3328 m v.j.l. 

svētdiena, 26.06. 

Mestija – Užba  – 

Mestija 
 

 

viesu nams Mestijā 

• Užbas (Ushba) ledājs Pārgājiena ilgums: 7–8 stundas. Pārgājiens sākas aiz Mazeri ciemata 

(1665m.v.j.l) pa Dolras upes ieleju. Taka virzās uz augšu paralēli upei un, sasniedzot 1830m.v.j.l, 

šķērsojam upi pa koka tiltiņu. Tālākais gājiens jau kļūst stāvāks, jo mežu daļa beigusies un sākas 

akmeņi. Tad nonākam līdz ūdenskritumu plato (2400m.v.j.l)! Sasniedzot Ušbas ledāju, pavērsies 

skati uz četrām virsotnēm, kas augstākas par 4000 m: Mazeri (4010m), Shkhelda (4390 m), Ushbas 

ziemeļu (4690 m) un dienvidu (4700 m) smailes 

pirmdiena, 27.06. 

Mestija – Zuruldi -

Batumi 

 
***viesnīca Batumi 

• Zuruldi virsotne (2348 m.). Pārgājiena ilgums: 3-4 stundas. Ar pacēlāju paceļamies uz Zuruldi 

grēdu, kur vērojam skatus uz Kaukāza galveno grēdu, Enguri ieleju, Svanetijas grēdu un Mestijas 

pilsētiņu. Uz Mestiju noejam pa taku 

• brauciens uz Batumi, Enguri HES dambis  

• iekārtošanās viesnīcā, brīvais vakars  

otrdiena, 28.06. 

Batumi 

***viesnīca Batumi 

• Batumi - Gruzijas galvenais kūrorts pie Melnās jūras un osta. Batumi ar katru gadu kļūst 

mūsdienīgāka, modernāka un strauji pielāgojas atpūtnieku un pilsētas viesu vajadzībām un vēlmēm. 

Te ir gan aktīva saviesīgā dzīve, gan iespēja lēni un nesteidzīgi baudīt dabu un kultūru 

trešdiena, 29.06. 

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 Delfināriju un Botānisko dārzu Batumi 

ceturtdiena, 30.06. 

Batumi – Rīga 
• ~08.00 transfērs uz Batumi lidostu 

• 10.25-11.30 lidojums Batumi – Stambula, 16.00-18.50 Stambula - Rīga 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 130 

! Uzmanību! Grupas sapulce 03. jūnijā plkst. 18.00 RLB namā  
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• Turkish airlines lidojums Rīga – Stambula - Batumi –Stambula - Rīga,  

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

• transporta pakalpojumi un transfēri ceļojuma laikā; 

• veselības apdrošināšana; 

• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam): ***viesnīcas/viesu nami  

     divvietīgi numuri ar WC/dušu, brokastis  

 Ceļazīmes cenā neietilpst 

• pusdienas, vakariņas, pikniki kalnos, personīgie izdevumi; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos pasākumos;  

• dzeramnauda apkalpojošam personālam ~ 25 EUR  
  

Iespējamās papildizmaksas*         GEL 

Mestija Svanu folkloras vakars 40 

pacēlāji no 10  

Batumi Delfinārijs 30 

Botāniskais dārzs 30 

    *tabulā minētas 2021. gada cenas. Valūtas kurss: 1 EUR ~ 3.60 Lari (GEL) 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 23.03. EUR 280 līdz 26.05. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

   rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 23.03. pēc 23.03. pēc 26.05. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 280 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 03.06. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā braucienā  
 

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 
 

 


