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8 SMAIDOŠAS UN ATRAKTĪVAS DIENAS GRUZIJĀ 

 

ĪPAŠI IZDEVĪBA CENA:  

360 EUR, ja grupā 10 un vairāk personas  

430 EUR, ja grupā 2 - 8 personas  

 

Cenā iekļauts: 

- 7 naktis 3* viesnīcās ar brokastīm 

- Transfērs no lidostas uz viensīcu un atpakaļ 

- Transfērs uz programmā norādītajām ekskursijām 

- Krieviski un angliski runājoša vietējā gida pakalpojumi 

- Foto sesija un video uzņemšana ceļojuma laikā 

- Bezmaksas vīns visa brauciena laika no viesnīcas “Oasis” visas 8 dienas 

- Īpašs bankets pēdējā ceļojuma vakarā 

 

PROGRAMMA: 

1 diena, ierašanās Gruzijā 

Transfērs no Kutaisi lidostas uz viesnīcu “Oasis” 

Izmitināšana viesnīcā “Oasis Villa” un brīvais laiks pastaigām 

kalnu pakājē, vīna baudīšanai un atpūtai pēc lidojuma.  

Pēc izvēles par papildus samaksu ir iespējams noorganizēt 

raftinga braucienu pa mežonīgu kalnu upi, kvadraciklu 

braucienu un pikniku kalnos, tradicionālas gruzīņu vakariņas 

ar šašliku cepšanas meistarklasi un vīna degustēšanu, kā arī 

muzikālu priekšnesumu.  

 

2.diena, Tskaltubo (skat. video)  

Ekskursija uz Sataplijas dabas rezervātu, kas ir mājvieta 

dinozauru, alu un senajai florai. Dosimies pastaigā pa 

pārsteidzoši skaistu kalnu taku un baudīsim elpu aizraujošus 

panoramas skatus.  

Tālāk ceļš vedīs uz Motsameta klosteri, kas atrodas uz klints 

virs Tskalcitēlas upes. Upes nosaukums nozīmē “Sarkanais 

ūdens” un tās radies 8.gs pēc masveida arāvu slaktiņa. Viens 

no upuriem bija Argveti hercogs un arī viņa ķermenis tika 

iemests upē. Leģenda vēsta, ka viņš brīnumaini atgriezās 

klosterī un viņa kauli joprojām ir apglabāti šajā klosterī.  

https://www.facebook.com/oasis.ge
https://www.youtube.com/watch?v=7nTSVv5CgAE
https://www.youtube.com/watch?v=7nTSVv5CgAE
https://georgiaabout.com/2012/07/18/about-sights-sataplia-cave/
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Promateja alas ir vienas no garākajām karsta alām Eiropā. Tās tika atklātas tikai 1984.gadā, 

bet tūristiem tās ir atvērtas no 2011.gada. To kopējais garums ir 11km, bet tūrisiem 

pieejamais posms 1,6 km.  

Dienas beigās apskatīsim Bagrati katedrāli, kas ir apvienotās Gruzijas simbols, ko uzcēla 

1003.gadā. Tās dibinātājs ir Gruzijas pirmas cars Bagrats III Bagrationi. Lai gan katedrāle 

tika daļēji iznīcināta, tagad tā ir atjaunota. 

 

3.diena, Martvili  

Laivu brauciens pa pasakaini skaisto Martvili kanjonu. Tas ir 

50-60m dziļš kanjons Abasas upē un stiepjas 2400 m garumā 

un pārsteidz ar saviem ūdenskritumiem un augiem, kas vijas 

gar klinšainajām sienām, kā arī savu caurspīdīgo un tirkīza 

krāsas ūdeni.  

 

Pēc tam apskatīsim Okatse kanjonu un tā ūdenskritumus, 

Megrelijas aristokrātu dzimtas Dadiani pils kompleksu un  

vieno no garākajiem ūdeskritumiem Gruzijā – Kinchha.  

 

4.diena, Sairme (skat. video)  

Balneoloģiskais kūrorts Saime, kas pazīstams ar saviem 

ārstnieciskajiem un minerālūdeņiem. Te tiek piedāvātas 

dažādas ārstnieciskās procedūras ķermenim un garam. 

Kūrorta teritorijā ir dažādi avoti, kas cits no cita atšķiras ar 

savu ķīmisko sastāvu un ārstnieciskajām īpašībām.  

Pēc vēlēšanās var sarunāt dažādas ārstnieciskās ķermeņa 

procedūras sanatorijā.  

Ja gribas kaut ko aktīvāku, tad noorganizēsim foreļu makšķerēšanu un pikniku, ar foreļu 

cepšanu uz oglēm. 

 

5.diena, Lechkhumi  

Rachkhi ūdenskritums, Zaļais ezers, kas pārsteidz ar savu krāsu. Tā dziļums ir 16-18m un tā 

ūdens ir ļoti dzidrs. Ezers ir īpašs ar to, ka tas nekad neaizsalst.   

Pēc pastaigas būs iespēja izmēģināt savu veiksmi makšķerēšanā. Kad lielā zivs būs noķerta, 

turpat to arī pagatavosim.  

 

6.diena, Batumi 

Rītu sāksim ar pastaigu pa Batumi kūrortpilsētu. Tā ir plaši pazīstama atpūtas vieta Melnās 

jūras krastā ar skaistu promedādi, neskaitām restorāniem, muzejiem un atpūtas vietām. Pēc 

https://tripedia.info/attraction/okatse-canyon/
https://www.youtube.com/watch?v=Zkzqh_z7BRs
https://en.wikipedia.org/wiki/Sairme_(water)
https://wikitravel.org/en/Batumi
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tam dosimies uz netālu esošo Botānisko dārzu, no kura 

paveras pasakaini skaista panorama uz Melno jūru. Tas ir 

viens no lielākajiem pasaules botāniskajiem dārziem un tā 

platība sasniedz 11 hektārus un te apskatāmi vairāk kā 2000 

dažādi augi.  

Kad būsim saelpojušies smaržas un iepriecinājuši acis, 

baudot skatus, ko sniedz verenie eikalipti, palmas, cipreses, 

neskaitāmie ziedi un citi augi, mēs dosimies uz Miniatūru 

parku, kur apskatīsim visu Gruzijas pilsētu un slavenāko tūrisma objektu miniatūras.  

Ja būs spēks un vēlēšanās, tad varam doties apskatīt pārsteidzoši skaisto Delfīnu šovu un 

peldi kopā ar delfīniem.  

 

7.diena, Racha  

Brauciens uz Racha, kur apskatīsim Katskhi klints stabu, kas 

ir 40 metru augsts dabiski veidojies brīnums jeb klinšains 

tornis. Pašā klints torņa galā ir iekārtojies kāds mūks, kurš 

tur dzīvo vientulībā un bauda mieru.  

Vēlāk dosimies uz Shaori, kas ir gan rezervāts, gan ezers. 

Tas tiek uzskatīs par vienu no valsts nozīmīgākajām 

ūdenskrātuvēm, Tā garums ir 2,7 km un maksimālais 

dziļums ir 14,5m.  

Pēc pastaigas būs iespēja apemklēt vīna darītavu un nobaudīt slevenos gruzīņu vīnus.  

Vakarā izbaudīsim īstas Gruzīņu tradicionālās vakariņas.  

 

8.diena 

Brokastis viesnīcā.  

Transfērs no viesnīcas uz Kutaisi lidostu. 
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Papildus izdevumi un iespējas: 

- Aviobiļetes (piemēram, Wizzair no Rīgas uz Kutaisi)  

- Ceļojumu apdrošināšana  

- Personīgie izdevumi 

Lai maksātu tikai par tiem tūrsisma objektiem un izklaidēm, kas jums pašiem interesē, mēs 

cenas norādam atsevšķi, nevis iekļaujam kopējā brauciena cenā.  

Papildus iespējas (pēc izvēles): 

- Pusdienas un vakariņas 25 EUR dienā no personas 

- Raftings 55 EUR no personas 

- Kvadraciklu ekskursija kalnos 55 EUR no personas 

 

Ekskursijas Tskaltubo 

- Sataplia ala - 17.25 GEL. Bērniem līdz 6 gadu vezumam bezmaksas 

- Prometheus ala 23 GEL. Bērniem līdz 6 gadu vezumam bezmaksas.  Laivu ekskursija 

17.25 GEL 

- Balneo ķermeņa procedūras- 30 - 120 GEL 

  

Ekskursijas Martvili 

- Martvili kanjons - 17.25 GEL. Laivu ekskursija 15 GEL. Niršana 57.5 GEL 

- Okatse kanjons - 17.25 GEL 

- Kinchkha ūdenskritums - 17.25 GEL 

- Dadiani pils - bezmaksas 

  

Ekskursijas Sairme 

- Minerālūdeņu apskate – bezmaksas 

- Baseins - 30 GEL 

- Spa procedūras – 30-120 GEL 

- Brauciens ar trosi pāri kanlu aizai 50 GEL 

- Foreļu makšķerēšana, cepšana uz oglēm un pusdienas- 25 GEL 

  

Ekskursijas Lechkhumi 

- Ūdenskritumi un ezeri - bezmaksas 

- Makšķerēšana - 10 GEL par personu. Te var ņemt savas makšķeres, vai arī tur 

dabūt. Te tiek organizēts pikniks ar zivju cepšanu 

 

Ekskursijas Batumi 

- Miniatūru figūru parks Georgia - 10 GEL 

- Batumi botāniskais dārzs -25 GEL 

- Gonio pilsdrupas- 10 GEL 

- Dwelfīnu šovs - 20 GEL. Pelde ar delfīniem - 200 GEL 

  

Ekskursijas Racha 

- Shaori ezers – bezmaksas 

- Katskhi klients - bezmaksas 

- Vīnu degustācija - 30 GEL 

 

Šobrīd: 1 EUR - 3.26 GEL 

Maksa ieejas objektos var mainīties, no Baltic DMC Group neatkarīgu iemeslu dēļ.  


