Ekskursijas un ieejas maksas iekļautas cenā!
Ceļojums dabas, atpūtas baudītājiem un gardēžiem

Gruzijas pērle - Svanetija un samta sezona Melnās jūras
piekrastē...
Datumi: 2. – 10. septembris, 2017. gads (9 dienas)
Cena: 890 EUR
Svanetija - visnomaļākais Gruzijas apgabals, kas paslēpies aiz piectūkstoš metru augstajām
Kaukāza sienām. Iepazīsim attālās ielejas un sasniegsim ciematus, kas izvietojušies pat 3000 m
augstumā! Atpūtīsimies populārajā Melnās jūras kūrortā Batumi, septembra pirmā puse te tiek
dēvēta par samta sezonu - ideālo laika apstākļu un siltās jūras dēļ!

1. diena, 02.09. Sveika, Gruzija!

Satikšanās Rīgas lidostā ar Remiro Travel grupas vadītāju 2 h pirms lidojuma.
Lidojums: Rīga 17:00-18:35 Kijeva 20:10-23:55 Tbilisi.
Ierašanās Tbilisi. Transfērs uz viesnīcu.
Nakšņošana viesnīcā Tbilisi.

2. diena, 03.09. Tbilisi - Mestija

Brokastis viesnīcā.
Ceļš uz Mestiju vedīs cauri Samegrelo - Gruzijas rietumu provincei. Apstāsimies Samegrelo lielākajā
pilsētā - Zugdidi, lai apskatītu Prinča Dadiani pili. Iespējamas pusdienas vietējā restorānā - daudzi no
šeit pasniegtajiem ēdieniem ir ļoti unikāli un patiešām gardi!
Pārbrauciens uz Mestiju - kalnainās Svanetijas galvaspilsētu.
Līdz pat 19. gadsimtam Svanetija bija nošķirta no jebkādas cilvēku plūsmas un caurstaigāšanas,
vasaras laikā reģionā bija iespējams iekļūt tikai caur vienu vienīgu ieleju, ziemā - teju nekādi.
Iekārtošanās viesnīcā. Vakariņas.
Nakšņošana jaukā viesnīcā Banguriani, Mestijā (3 naktis vienā viesnīcā).

3. diena, 04.09. Mestija - Svanetijas sirds
Brokastis viesnīcā.
Iepazīsim Mestiju, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, un apkārtni. Svanetijas
iedzīvotāji - svani ir maza un kareivīga kaukāzu tautiņa. Ģimene ir katra svana cietoksnis, tādēļ radās
tradīcija būvēt savu māju kā cietoksni, kas pasargātu gan no nelūgtiem viesiem, gan sniega un zemes
nogruvumiem. Tādēļ tika būvēti līdz pat 25 m augusti torņi. Svānu tornis bija aprīkots ar visu
nepieciešamo, lai varētu atvairīt uzbrukumu un vajadzības gadījumā tajā patvertos ilgstoša aplenkuma
laikā.
Šodienas programmā: pastaiga pa vieglas sarežģītības takām (piemērots visiem braucējiem), lai
baudītu dabas vienreizējību - sulīgi zaļās Svanetijas pļavas un kalnus. Pusdienas dienas gaitā.

Par papildus maksu iespējams doties uz Koruldi kalnu ezeriem (jāpiesakās iepriekš) –
brauciens ar 4x4 džipiņiem kalnos, tālāk pastaiga 2-3 km (jābūt vidējā/labā fiziskā formā)
pa taku augšup līdz Koruldi ezeriņiem Svanetijas karaļa - Ušbas kalna pakājē. Pikniks pie
ezeriem. Iespaidīgākais šajā pārgājienā ir pats gājiens un kalnu skati visapkārt!
Vakariņas.
Nakšņošana viesnīcā Banguriani, Mestijā.

4. diena, 05.09. Ušguļi ciemats - augstāk apdzīvotā vieta Eiropā
Brokastis viesnīcā.
Ušguļi - tālākais Svanetijas ciems, līdz kuram arī mūsdienās iespējams nokļūt vien 6 mēnešus gadā,
atlikušos 6 mēnešus tas atrodas zem sniega segas, izolācijā no ārpasaules. Ušguli ir augstāk esošā
apdzīvotā vietā Eiropā (2200 m), turp neved neviens ceļš, tādēļ augšup dosimies ar 4x4 džipiņiem
pa neceļiem, šķērsojot strautiņus, kas mutuļo lejup pa kalnu nogāzēm. Pusdienas.
Ušguļi joprojām dzīvo ap 200 ģimeņu. No Ušguļi paveras skats uz Gruzijas augstāko virsotni - Škharu.
Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas.
Nakšņošana viesnīcā Banguriani, Mestijā.

5. diena, 06.09. Mestija - Batumi

Brokastis viesnīcā.
Pārbrauciens uz Adžārijas galvaspilsētu - Batumi, populāro kūrortpilsētu Melnās jūras krastā.
Iekārtošanās viesnīcā.
Brīvs vakars Batumi. Iespējams doties uz Piaca laukumu ar āra kafejnīcām, kur nereti notiek dzīvās
mūzikas pasākumi un ir uzstājušies tādi pasaulē slaveni mākslinieki kā Andrea Bočelli.
Pēc saulrieta iesakām doties pie Ardagani ezera, lai vērotu krāšņu strūklaku šovu dažādu mūzikas
ritmu pavadībā. Strūklakas ritmiski maina savu formu un krāsu... lāzeršovs Jums atainos Batumi un
Gruzijas vēsturi!
Batumi visā savā krāšņumā parādās tieši naktī, kad ēkas un ielas pārņem gaismu un krāsu spēles. Te
senatnes elpa mijas ar modernu šiku!
Nakšņošana viesnīcā Batumi (3 naktis vienā viesnīcā), plānota viesnīca Sanapiro jūras krastā.

6. diena, 07.09. Adžārijas dārgumi - pilsdrupas, ūdenskritums un vīna namiņš

Brokastis viesnīcā.
Šodien iepazīsim Adžārijas visiespaidīgākās vietas! Gonio pilsdrupas. Mūsu ēras 2. gs. Gonia bija
stipri nocietināts romiešu ciemats ar teātri un hipodromu.
Makhuntseti ūdenskritums - skaists ūdenskritums Adžārijas kalnos.
Tilts arkas formā, kas saglabājies no 12. gs. - karalienes Tamāras laikā būvēts meistardarbs. Un
noslēgumā - Adžārijas vīna darītavas apmeklējums. Nelielā vīna darītava izbūvēta 18. gs. vīna
darītavas drupās. Vakariņas ar vīnu darītavā (par papildus maksu).
Nakšņošana viesnīcā Batumi.

7. diena, 08.09. Samta sezona pie Melnās jūras – atpūta Batumi

Brokastis viesnīcā.
Brīva diena Batumi. Var doties pastaigā pa Batumi jauko piejūras promenādi, peldēties jūrā,
vienkārši atpūsties pie dabas… iepirkties, vērot delfīnu šovus vai baudīt Batumi jaukās kafejnīcas.
Iespējams uzbraukt ar gaisa vagoniņu Anuria kalnā, lai no augšas vērtos Batumi panorāmā. Dabas
mīļotājiem iesakām apmeklēt Batumi botānisko dārzu, kas ir viens no lielākajiem un bagātīgākajiem
dārziem pasaulē, tas aizņem veselus 113 hektārus un kļuvis par mājvietu ap 2 tūkstošiem dažādu augu
no visas pasaules, tas ir arī vispopulārākais apskates objekts Adžārijā.
Nakšņošana viesnīcā Batumi.

8. diena, 09.09.
Brokastis viesnīcā.
Brauciens uz Tbilisi. Pa ceļam apmeklēsim Prometheus Grotto - stalaktītu alu, kas ir viena no
lielākajiem Gruzijas dabas brīnumiem un viena no lielākajām pasaulē. Tā ir unikāla - sevī ietver
vairākas atšķirīgas halles - ar stalaktītiem, stalagmītiem, sastingušiem ūdenskritumiem, ezeriņiem un
pazemes upītēm. Ierašanās Tbilisi.
Atvadu vakariņas ar vīnu (par papildus maksu) vai brīvs vakars Tbilisi.
Nakšņošana viesnīcā Tbilisi.

9. diena, 10.09.

Transfērs uz lidostu.
Lidojums mājup: Tbilisi 06:15-08:20 Kijeva 09:20–10:55 Rīga.

Cenā iekļauts:
- lidojums: Rīga – Kijeva – Tbilisi– Kijeva - Rīga;
- nododamā bagāža līdz 23 kg, rokas bagāža līdz 7 kg;
- visi programmā minēties transfēri - pārbraucieni ar komfortablu autobusu;
- brauciens ar 4x4 džipiem uz Ušguļi ciemu kalnos;
- vietējā gida un grupas vadītāja pakalpojumi;
- 2 naktis viesnīcā Tbilisi, 3 naktis 3* viesnīcā Mestijā, 3 naktis 3* viesnīcā Batumi (visas naktis
divvietīgos numuriņos ar labierīcībām, ģimenēm pieejami arī trīsvietīgi numuriņi);
- 7 brokastis, 3 vakariņas un 2 pusdienas Svanetijā;
- dzeramais ūdens pārbraucienu laikā;
- visas ieejas maksas, kas paredzētas programmā.
Iespējamie papildus izdevumi:
- vakariņas ar vīnu Adžārijas vīna darītavā: 18 EUR;
- atvadu vakariņas: 17 EUR;
- brauciens + pārgājiens uz Koruldi ezeriem 3. ceļojuma dienā: 20 EUR pers.;
- pārējās ēdienreizes (pusdienas maksā ~10 lari pers.);
- ceļojumu apdrošināšana uz brauciena laiku: 5 EUR pers. līdz 75 g., no 76 g. – dārgāk;
- piemaksa par vienvietīgu numuriņu: 140 EUR (ja persona vēlas dzīvot vienvietīgā numuriņā vai, ja
ceļojumā nepiesakās cits braucējs ar ko varētu dalīt divvietīgu numuriņu).
Valūta: 1 GEL (Gruzijas lari) = ~ 0.42 EUR.
Pieteikšanās ceļojumam:
 līgums starp klientu vai tā pārstāvi un ceļojumu biroju;
 100 EUR avansa iemaksa personai (jāveic 7 dienu laikā);
 otrā iemaksa 250 EUR personai jāveic līdz 15.02.2017.;
 trešā iemaksa 250 EUR personai jāveic līdz 30.04.2017.;
 pilnīgs norēķins jāveic ne vēlāk kā līdz 15.07.2017.;
 savstarpēji vienojoties, minētie ceļojuma samaksas noteikumi var būt arī citādi.
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002. gada 30. jūnija un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc
atgriešanās.
Nepilngadīgajiem (līdz 18 gadu vecumam) ceļojumā līdzi jābūt pasei un dzimšanas apliecībai.
Atteikšanās no ceļojuma:
• atsakoties no ceļojuma tiek ieturēta 1. avansa iemaksa;
• ja līdz brauciena sākumam atlikušas 100 – 75 dienas, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;
• ja 75 – 45 dienas, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas;
• ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 45 dienas, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas.
Iemaksāto naudas summu ir iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. (Var
tikt pievienota avio kompānijas soda sankcija par vārda maiņu)
Atcerieties, ka...
Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un
var mainīties.
Ceļojuma cena var palielināties atkarībā no ceļu nodokļu, degvielas cenas un EUR kursa pieauguma.
Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu
numuru.
Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem
apstākļiem (nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju).
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