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“IR Kultūras ceļojums uz Gruziju” 
13 – 20.06.2020. ceļojuma programma – laika plāns 

13. jūnijs  (sestdiena) 
  

Laiks Aktivitāte 

13:00 

Grupas dalībnieku tikšanās lidostas “Rīga” izlidošanas zālē pie airBaltic “reģistrācijas” stendiem.  
Reģistrācija lidojumam un nododamās bagāžas reģistrācija reisiem Rīga – Tbilisi. 
 

Grupas vadītāja – Solvita Lapiņa (tel. 29129484) sagaidīs grupas dalībniekus ar “IR kultūras ceļojums” 
logotipu un būs kopā ar grupu visu ceļojuma laiku. Aviobiļetes cenā iekļauta nododamā bagāža (līdz 
20kg) un rokas bagāža (līdz 8kg).  
 

Katrs no grupas dalībniekiem lidostā saņems aploksni, kurā būs:  

• Ceļojuma apdrošināšana;  

• Brauciena programma; 

• Noderīga informācija par Tbilisi ar ieteikumiem, ko apskatīt brīvajā laikā; 

13:00 
Reģistrācija airBaltic reisam Rīga – Tbilisi BT722. Nododamā bagāža (20kg) un rokas bagāža (līdz 
8kg) ir iekļauta aviobiļetes cenā.  

14:45 Izlidojam uz Tbilisi ar airBaltic reisu BT722.  

19:10 
Ielidojam Tbilisi starptautiskajā lidostā, bagāžas saņemšana. 
Pareizs laiks Gruzijā: +1 stunda attiecībā pret laiku Latvijā. 

19:45 – 20:15 
Tikšanās lidostā ar krievu valodā runājošu gidu, transfērs uz restorānu “Etno Tsiskvili” uz kopīgām 
vakariņām. 

20:15 – 21:45 
Kopīgas vakariņas gruzīnu restorānā “Etno Tsiskvili” ar dzīvo mūziku (vakariņas iekļautas ceļojuma 
cenā). 

21:45 – 22:00 

Transfērs no restorāna uz viesnīcu "Hotel Passport Tbilisi".  
Nakšņošanas cenā iekļauts: bufetes veida brokastis (no 07:00 – 10:00), bezvadu internets (WiFi). 
Viesnīca atrodas Tbilisi centrālajā daļā, blakus Gruzijas prezidenta pilij un 7 minūšu gājienā no 
vecpilsētas. 
Viesnīcas adrese: Elene Akhvelediani 12, 0102 Tbilisi.  

22:00 Iekārtošanās viesnīcā, brīvais laiks atpūtai. 
 

 

14. jūnijs (svētdiena) 
 

Laiks Aktivitāte 

07:00 – 10:00 Brokastis viesnīcā. 

10:00  Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar gidu.  

10:00 – 13:00 

Ekskursija krievu valodā runājoša gida pavadībā pa Tbilisi ( ar autobusu un kājām). Šodien mēs 
iepazīsim Tbilisi – tās vēsturi, pilsētas ievērojamākos kultūrvēsturiskos un mūsdienu apskates 
objektus.  
Jūs apmeklēsiet un skatīsiet: Miera tiltu, Rikes atpūtas parku, Metehi baznīcu, Narikala cietoksni 
(uzbrauksiet līdz tam ar funikulieri), pilsētas vēsturisko centru un sēravotu pirtis tajā, Šardenas 
rajonu (slavens ar saviem daudzajiem restorāniem un kafejnīcām), Sioni katedrāli un vēl daudz ko 
citu. 

14:00 – 15:30 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām Tbilisi. 

15:30 – 17:30 Gruzijas Valsts mākslas muzeja apmeklējums. 

 Brīvais laiks patstāvīgai Tbilisi iepazīšanai. 

 
15. jūnijs (pirmdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

09:00 – 10:00 Brokastis viesnīcā. 

10:00 Grupas satikšanās ar krievu valodā runājošu gidu viesnīcas vestibilā, mantu novietošana autobusā. 

10:00 – 11:30 
Transfērs līdz Džvari klosterim un pēc tam līdz senajai Gruzijas galvaspilsētai – Mcheta. 
Mcheta ir dibināta 1. tūkstošgades otrajā pusē p.m.ē. un tiek uzskatīta par vienu senākajām 
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joprojām apdzīvotajām vietām pasaulē. 1994. gadā Mchetas vēsturiskie pieminekļi tika iekļauti 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, bet 2014. gadā pilsētai tika piešķirts "svētās pilsētas" 
statuss. 

11:30 – 13:00 
Kājāmgājēju ekskursija pa Mchetu ar Svetichoveli katedrāles un Mchetas arheoloģijas muzeja 
apmeklējumu.  

13:00 -15:00 
Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām brīvdabas restorānā upes krastā Mchetas piepilsētā “Armazis 
Tskaro”.  

15:00 -17:00 
Ekskursijas turpinājums - transfērs gida pavadībā no Mchetas uz Boržomi – slaveno Gruzijas kalnu 
kūrortu, kur iegūst Boržomi minerālūdeni.  

17:00 
Iekārtošanās viesnīcā "Crowne Plaza Borjomi SPA & Wellness" 4*. 
Nakšņošanas cenā iekļauts: bufetes veida brokastis (no 06:30 – 10:30), bezvadu internets (WiFi), 
baseina un spa kompleksa apmeklējums, halāti un čībiņas numuros. 

no 17:00 Brīvais laiks atpūtai, baseina un SPA kompleksa apmeklējumam. Vakariņas patstāvīgi. 

 

 
16. jūnijs (otrdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 - 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā, iespēja apmeklēt baseinu.  

09:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar gidu.  
Šodien mēs iepazīsim ne tikai ļoti atšķirīgas Gruzijas dabas ainavas, bet arī 2 kultūrvēsturiski 
nozīmīgus objektus – seno alu pilsētu Vardzia un Rabati cietoksni (13.gs). 

09:00 – 11:30 Transfērs – ekskursija gida pavadībā uz seno alu pilsētu Vardzia.  

11:30 – 14:00 

Ekskursija pa vienu no ievērojamākajiem Gruzijas vēstures pieminekļiem – seno alu pilsētu 
Vardzia.  
Vardzia alu komplekss ir būvēts 12.-13. gs. Un to, saskaņā ar vēsturisku leģendu, ir būvējusi, 
iespējams, slavenākā Gruzijas valdniece Tamāra. Komplekss ir patiešām iespaidīgs, jo stāvā klinšu 
sienā izcirstas aptuveni 600 dažādas nozīmes telpas: baznīcas, kapelas, celles, mantu glabātuves, 
pirtis, ēdamtelpas, bibliotēkas. Ir saglabājušās slepenas ejas, kas savieno dažādas telpas, arī 
ūdensvada un apūdeņošanas sistēmas atliekas.  

14:00 – 15:45 Bagātīgas bufetes veida pusdienas “Vardzia Resort” restorānā (iekļautas ceļojuma cenā).  

15:45 – 17:00 Transfērs uz Ahalcihes Rabati cietoksni. 

17:00 – 19:00 Ekskursija gida pavadībā pa Rabati cietoksni. 

19:00 – 20:00 Transfērs uz "Crowne Plaza Borjomi SPA & Wellness" viesnīcu. 

No 20:00 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgām vakariņām. 

 
17. jūnijs (trešdiena) 

 

Laiks Aktivitāte 

06:30 – 09:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

09:00 – 11:30 

Tiem, kas vēlēsies - Ekskursija (pārgājiens) pa Boržomi Karagauli nacionālo parku (3km pastaigu 
taka) ar transfēru no Boržomi līdz nacionālajam parkam un atpakaļ. 
Tie, kas nevēlēsies doties pārgājienā, varēs izmantot viesnīcas SPA kompleksu vai arī doties 
patstāvīgās pastaigās pa Boržomi. 

12:00  Izrakstīšanās no viesnīcas, bagāžas novietošana autobusā.  

12:00 – 13:30 
Transfērs gida pavadībā no Boržomi līdz Upliscihe – vienai no vecākajām alu pilsētām Eiropā, kas 
dibināta 2gs. pirms m.ē. 

13:30 – 15:00 
Kopīgas 3 kārtu pusdienas restorānā pie Upliscihe – t.s. „Supra“ jeb bāgātīgs gruzīnu ēdieu galds  
(iekļauts ceļojuma cenā). 
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15:00 – 17:00 
Ekskursija gida pavadībā pa Upliscihe – Jūs gaida neatkārtojamas dabas ainavas un unikāls 
Gruzijas vēstures piemineklis. Svarīgi – lūgums vilkt ērtus, neslīdošus, brīvā laika apavus.  

17:00 – 18:30  
Transfērs uz viesnīcu "Hotel Passport Tbilisi".  
Nakšņošanas cenā iekļauts: bufetes veida brokastis (no 07:00 – 10:00), bezvadu internets (WiFi). 
Viesnīcas adrese: Elene Akhvelediani 12, 0102 Tbilisi. 

18:30 Iekārtošanās viesnīcā, brīvais laiks atpūtai. 

 
Vakarā – Tbilisi Valsts operas un baleta teātra izrādes vai koncerta apmeklējums (par papildus 
samaksu). Pasākums tiks precizēts vēlāk. 

18. jūnijs (ceturtdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 09:00 Brokastis viesnīcā. 

08:30 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar gidu. Šodien mēs gida pavadībā dosimies lielajā Gruzijas 
vīnu tūrē, iepazīsim vīndaru reģionu – Kahetiju, baudīsim vīnu un dzīvi!  

08:30 – 10:30 Transfērs no viesnīcas līdz Alaverdi klosterim Kahetijas reģionā.  

10:30 – 12:30 Alaverdi klostera vīndarītavas un vīna pagrabu apskate, vīna degustācija. 

12:30 – 12:50  Transfērs no Alaverdi klostera līdz Nelkrasi ciematam; 

12:50 – 15:30  
“Frends cellar” vīndarītavas un vīna pagrabu apskate, vīna degustācija un bāgātīgs gruzīnu ēdienu  
pusdienu galds (iekļauts ceļojuma cenā). 

15:30 – 15:45  Transfērs līdz slavenajiem Kvareli vīna tuneļiem (tuneļu kopgarums apm. 8km); 

15:45 – 17:45  Ekskursija pa Kvareli vīna tuneļiem un vīna degustācija (iekļauta ceļojuma cenā); 

17:45 – 20:30  Transfērs uz viesnīcu Tbilisi; 

no 20:30 Brīvais laiks atpūtai un patstāvīgām vakariņām.  

19. jūnijs (piektdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

 Brīvais laiks patstāvīgai Tbilisi iepazīšanai, Tbilisi tirgus apmeklējumam un citām izklaidēm. 

20. jūnijs (sestdiena)  

Laiks Aktivitāte 

07:00 - 10:00 Brokastis viesnīcas restorānā. 

10:00 
Grupas satikšanās viesnīcas vestibilā ar gidu, izrakstīšanās no viesnīcas, mantu novietošana 
autobusā.  

10:00 – 10:45 
Transfērs no Tbilisi līdz Sv. Nino klosterim Bodbē. Saskaņā ar leģendu Saskaņā ar leģendu, Sv. Nino 
bija tā, kura ieviesa Gruzijā kristietību. 

10:45 – 12:00 Ekskursija gida pavadībā - Sv. Nino klostera apmeklējums. 

12:00 – 12:30 Transfērs līdz Gruzijas “Siguldai” - romantiskākajai Gruzijas pilsētiņai “Signagi”. 

12:30 – 13:30 Ekskursija gida pavadībā pa Signagi.  

13:30 – 16:00 Brīvais laiks patstāvīgām pusdienām un pastaigām pa Signagi. 

16:00 – 17:45 Transfērs no Signagi uz Tbilisi lidostu.  

18:00 Reģistrācija Air Baltic reisam BT723 Tbilisi - Rīga. 

19:55 Izlidojam uz Rīgu  

 


