Ceļojumi 2019!

Gruzija rudens nokrāsā!
Kaukāza kalni un Kahetijas vīna tūre
Kahetija – pazīstamākais un populārs vīnkopības reģions visā Gruzijā. Tā lepojas ar
augstas kvalitātes vīniem, kas pagatavoti no vietējām vīnogu šķirnēm un sendienu
receptēm. No visas Gruzijas teritorijas - Kahetijā ir lielākie un skaistākie vīna
dārzi, šeit ir piemērotākais klimats un reljefs vīnogu audzēšanai. Populārākās balto
vīnogu šķirnes ir – Rkatsiteli, Kakhuri Mtsvane, Khikhviand. Taču no sarkano vīnogu
šķirnēm ir Saperavi. Starptautiskās šķirnes –Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc,
Chardonnay un Maskata. Retākas šķirnes - Kumsi, Mirzaanuli, Mtsvivani, Tsiteli
Budeshuri, Ikhaltos Tsiteliand Kharistvala un Grdzelmtevana.

23.septembris – 1.oktobris 2019!
0.diena 23.septembris Laiks doties ceļā!
AVIO Rīga – Tbilisi 23.05 – 03.25.

1.diena 24.septembris Iepazīšanās ar Gruzijas galvaspilsētu – Tbilisi!
3.25 ielidošana Tbilisi lidostā. Transfērs lidosta – viesnīca.
Iekārtošanās viesnīcā. Pēc atpūtas un brokastīm ekskursija
ar vietējo gidi pa Tbilisi. Tbilisi , kuras nosaukums gruzīnu
valodā “silts” ir glezniecības un sena kultūras
galvaspilsēta Gruzijā. To nodibināja gruzīnu cars
Vakhtang Gorgasali, mūsu ēras 5 gadsimtā.
Pilsētas centrā saglabājušās daudz un dažādu stilu
arhitektūra. Cauri pilsētai tek Mtkvari upe, kas nosacīti
sadala pilsētu divās daļās. Pastaigu vecpilsētā sāksim no vietas kas saucas “Konki” –šaurās
viduslaiku ieliņas, kokgriezumiem rotātie balkoniņi, suvenīru veikaliņi, tornis ar pulksteni to uzstādīja Marionešu teātra režisors Rezo Gabriadzes leļļu teātra ēka, kurā ir arī jauka
kafejnīca, ja būs vēlēšanās, kādā brīvā brīdī iespējams šeit nobaudīt kādu tasi kafijas. Ar
pacēlāju uzbrauksim kalnā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu, šeit atrodas arī TV
tornis. Pusdienas (individuāli).
Tbilisi botāniskā dārza apskate, tā ir oāze milzīgās metropoles vidū. Pēc tam, atpūtai –
relaksācija slavenajās Abanotubani sēra vannās (par papildus samaksu).
Vakariņas restorānā ar nacionālajiem ēdieniem un vīnu. Nakts viesnīcā Tbilisi

2. diena 25.septembris

Ananuri – Kazbegi – Dariali kanjons

Brokastis. Agri no rīta dosimies uz Gruzijas kalnu reģionu. Ekskursija uz seno Gruzjas
galvaspilsētu – Mtshetu, 4.gs. gruzīni šeit pieņēma kristīgo ticību. Pilsēta ir iekļauta
UNESCO Pasaules Kultūras mantojuma sarakstā. Svetishoveli katedrāle, Jvari klosteris –
kolstera komplekss no 6.gs. uzskatāms par augstāko būvniecības sasniegumu Gruzijas
arhitektūrā. Ceļu turpināsim pa Aragvi upes ieleju, pa seno karaceļu. Viduslaiku pils un
baznīca – Ananuri. Pusdienas Ananuri. Pēc pusdienām mēs turpināsim savu ceļojumu uz
Stepansmindu. Pa ceļam apstāsimies pie Darialas aizas, kādreiz šo vietu sauca par “Kaukāza
vārtiem”, tagad to dēvē par “Gruzijas vārtiem”, tie ir tikai 12km no Stapansmindas. Slavena
tā ir ar pārsteidzošu dziļumu, augstas granīta klintis un mutuļojoša kalnu upe.
Nakts viesnīcā, Stepansmindā.

3.diena 26.septembris Stepansminda – Ikalto – Alaverdi – Telavi
Brokastis. Dosimies pa Tianet ceļu uz Kahetiju – vīna reģionu. Pirmais ko mēs apmeklēsim
būs Ikalto. Šis bija viens no pirmajiem Gruzijas klosteriem. To dibināja viens no 13 asīriešu
tēviem – Zenon Itkaltoiski. Tas bija pazīstams kā viens no nozīmīgākajiem Gruzijas kultūras
un mācību centriem. Šeit varēja apgūt teoloģiju, astranomiju, fiziku u.c. Pusdienas
(individuāli).
Alaverdi katedrāle (11.gs), kas ir otrā lielākā katedrāle Gruzijā, atrodas skaistā vietā pie
Alazani ielejas. “Mūku vīns – Alaverdi klostera pagrabā” – šeit vīni tiek ražoti no īpašām
Kahetijas vīnogu šķirnēm.
Telavi, pilsēta kas no 10 - 12.gs. bija par Kahetijas karalienes galvaspilsēta, atrodas skaistā,
Alazani upes ielejā Gruzijas austrumos. Vakariņas Telavi.
Nakts viesnīcā Telavi.

4.diena 27.septembris Telavi – Gurdžani – Rtveli/Zavodoba – Telavi
Brokastis. No rīta dosimies uz Gurdžani pusi kur būs mums iespēja piedalīties vīnogu
novākšanā pie vietējiem vīndariem, kas saucās RTVELI. Varēsim izmēģināt arī izspiest sulu
pēc vecajām, tradicionālajām gruzīnu metodēm. Pikniks vīna dārzos. Šeit būs arī
meisterklase čurčelas un čačas gatavošanā.
Dienas noslēgumā vakariņas kopā ar folkloras ansambli.
Vakarā atgriešanās viesnīcā Telavi.

5.diena 28.septembris Telavi – Gremi –Nekresi – Kindzmarauli Marani –
Guirabi – Signagi
Brokastis. Šodien dosimies uz Gremi – sena cara residence un Lielā Zīda ceļa pilsēta.
Arhitektūras ansamblis tika uzcelts 1565.gadā , tas sastāv no tempļa un cietokšņa. Iekšpusē
templis tika dekorēts ar sienu gleznām, kuras darbi tika pabeigti 1577.gadā. Pēc tam
apmeklēsim Nekresi klostera komplekss, kas atrodas jaukā vietā, ar skatu uz Alazani ieleju.
Nekresi – apskatīsim nelielu baziliku, kas tika būvēta karaļa Trdata laikā. Pēc tam ceļu
turpināsim uz Kindzmarauli Marani, kur degustēsim vietējos vīnus. Kvareli – vīna
pagrabs, jeb tunelis, kas ir 7km garš, pēc ekskursijas vīna degustācija, kur nobaudīsim
vairākus vīnus. Pēc tam, ar liftu uzbrauksim augšā uz restorānu, kur mūs sagaidīs pusdienas.
Signagi – mīlestība pilsēta. Pēc iekārtošanās viesnīcā varēsim doties pastaigāt pa pilsētu kuru
ieskauj mūris ar 23 aizsargtorņiem. Vakariņas restorānā. Nakts viesnīcā.

6.diena 29.septembris Signagi – Bodle – David Garedža alu pilsēta – Tbilisi
Brokastis. Slavenākais sieviešu klosteris – Bodbe. Šo klosteri dibināja Sv. Nino apbedīšanas
vietā. Viņa izgājusi cauri visai Gruzijai dziedinot slimos un nelaimē nokļuvušos. Pie klostera
ir avotiņš ar ārstnieciskām īpašībām. Šajā avotā var arī nopeldēties. Pusdienas paceļam

(individuāli). Pēc pusdienām apmeklēsim klinšu kompleksu – Davida Garedža, ar Lavras
un Udabno klosteriem, ko 6.gs. dibināja asīriešu mūks Dāvids. Komplekss atrodas daļēji
tuksnesī. Gadsimtiem ilgi šis klosteris bija nozīmīgs reliģijas un kultūras centrs, kas skavens
ar savu mākslas skolu, kuru darbi rotā visu klostera kompleksu. Mēs iepazīsimies ar senām
klinšu būvēm , pasakainu ainavu kas atrodas uz Azerbaidžānas un Gruzijas robežas. Vakarā
atgriežamies Tbilisi. Vakariņas individuāli.

7.diena 30.septembris Tbilisi – Bagrationi un Sarajishvili rūpnīcas
Brokastis. Pirmā dzirkstošā vīna darītava Kaukāža - “Bagrationi”, kas tika
dibināta1882.gadā, ekskursija un protams arī degustācija. Kā arī, apmeklēsim pirmo
konjaka, jeb brendija rūpnīcu “Sarajishvili” kas darbojas kopš 1884.gada. Pusdienas
individuāli. Pēc pusdienām brīvais laiks iespējams apmeklēt veikalus, pastaigāties pa pilsētu
vai vienkārši atpūsties viesnīcā.

8.diena 1.oktobris Laiks atgriezties mājās!
3.00 izbraukšana no viesnīcas. AVIO Tbilisi – Rīga 05:10 – 06.30 (lidojums 3h 20min)

Cena – 1100 eur
Cenā ietilpst:
AVIO – Rīga – Tbilisi – Rīga, apkalpo avio kompānija AirBaltic, iekļauti 20 kg nododamā
bagāža;
Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta;
Vietējais buss un gids visa ceļojuma laikā;
7 naktis 3* viesnīcās un 1 nakts viesu mājā ar brokastīm, 2.viet.numuriņi.
Edināšana pēc ekskursijas apraksta:
4 pusdienas, 2 vakariņas, 1 pikniks vīna dārzos un čurčelas gatavošana
Folkloras ansamblis, ieejas maksas apskates objektos.
Dienā 0,5l ūdens uz personu
Papildus izmaksas:
Pusdienas – vakariņas (kad aprakstā ir minēts individuāli)
Pelde sēra vannās ~ 45 Lari (~15 eur)
Dzeramnauda vietējam gidam un šoferim
Pieteikšanās ceļojumam:
Pirmā iemaksa
300 eur, līdz 20.maijam

Otrā iemaksa
600 eur, līdz 1.augustam

Pilna summa
250 eur, līdz 1.septembrim

Ja minētās iemaksas nav iemaksātas laikus, JĒKABTŪR ir tiesīgs jūsu pieteikumu anulēt,
pirms tam par to nebrīdinot!
Atteikšanās no ceļojuma:
Atteikšanās datums
Zaudētā summa

Līdz 1.jūnijam
250 eur

No 21.augustam
800 eur

No 1.septembra
100%

P.S Iemaksāto summu līdz 1.septembrim iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas
doties šajā ceļojumā.
P.S Grupā 10 - 14 personas

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 1.jūlija un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai
Latvijas pilsoņa ID karte.
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā 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.
P.S Ja grupa nav nokomplektējusies, nauda tiek atgriezta atpakaļ klientam
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