
 

 
NEPAMIRŠTAMA GRUZIJA 

9 dienos ir 6 naktys. 

Tbilisis – Sighnaghis – Mtscheta – Gergetis – Boržomis – 

Kutaisis – Batumis – Tbilisis 

 

Nuo senų bažnyčių ir gynybinių bokštų, tebestūksančių fantastiškame kalnų peizaže iki žalių 

slėnių ir didžiulių vynuogynų– Gruzija (Sakartvelas) yra viena nuostabiausių šalių žemėje. 

Labai sudėtinga istorija šaliai paliko nuostabų architektūros ir meno paveldą: senovės 

miestus olose, viduramžiškas šventyklas. Ir nors kartais atrodo, kad ši šalis šiek tiek 

sustingusi senojoje Eurazijos kultūros kryžkelėje, svarbu skubėti pažinti neapsakomo grožio 

paveldą. Ypatingi – linksmi ir nepaprastai kultūringi – šalies žmonės tvirtina, kad šioje vyno 

gimtinėje svečiai laikomi ne našta, o palaiminimu, tad jei trokštate nuotykių, pasiilgote plačių 

šypsenų ir norite paragauti tikro gruziniško vyno, laikas krautis daiktus ir drąsiai tarti – 

labas, Gruzija (Sakartvele)! 

 

1 diena. Skrydis iš Rygos į Tbilisį 

2 diena.  Atvykimas.  Ekskursija po Kachetijos regioną. 



 

Atvykimas  į  Tbilisio tarptautinį oro uostą. Susitikimas su gidu oro uoste ir vykimas į ekskursiją po 

Kachetiją.   Važiuosite  į Rytinės  Gruzijos regioną - Kachetiją, gruziniško vyno gimtinę. Vyksite nauju keliu, 

per Gombori, kalnų perėją, kelyje aplankysime Telavį - Kachetijos regiono administracinį centrą. Toliau 

apžiūrėsite  keletą įžymių objektų. Pamatysite  garsiojo gruzinų poeto Aleksandro Cavcavadzės pilį. 

Cinandalio mieste aplankysite  nuostabaus grožio sodą ir vyno rūsį, kur ragausite tikrąjį šios šalies vyną. 

Toliau  jūsų kelias vingiuos į Gurdžaanio miestą, kuris garsėja savo vyno gamyklomis, vėliau seks 

apsilankymas vietiniame senoviniame rūsyje, kur Jūs turėsite galimybę susipažinti su senovės vyndarystės 

tradicijomis, dalyvauti jo gaminimo procese ir ragauti naminį vyną. Jūs taip pat sudalyvausite "čurčkhelu" 

gamyboje- tai tradicinis delikatesas gaminamas iš riešutų, razinų ir migdolų, kurie suveriami ant juostelės, 

po to  įmerkiami  į vynuogių sultis ir džiovinami.  Pietų metu  galėsite paragauti unikalios vietinės virtuvės 

patiekalų. Toliau  mūsų kelias -  į Sighnakį -  vieną iš seniausių ir gražiausių Gruzijos miestų, kuris dar 

vadinamas meilės miestu.  Apžvalginė ekskursija po jį. Nakvynė viešbutyje Sighnakio mieste.  

 

3 diena. Ekskursija Tbilisyje 
 
Pusryčiai. Po pusryčių keliausite  į Bodbe Šv. Nino vienuolyną. Po to Jūsų lauks ekskursija po Tbilisio 

miestą, kurios metu aplankysite senamiestį, Taikos tiltą, pamatysite kontrastingus architektūros skirtumus 

tarp XIX a.  pastatų ir šiuolaikinės architektūros. Bus galimybė užlipti į Narikalos tvirtovę, nuo kurios sienų 

atsiveria nuostabus panoraminis vaizdas į miestą. Taip pat pasikelti  funikulieriumi į Šventąjį kalną, kuriame 

galėsite susėsti prie vieno iš stalų panoraminėje kavinėje „Funicular“ ir prie puodelio arbatos su graikinių 



 

riešutų uogiene mėgautis  senojo  ir naujojo Tbilisio vaizdais. Po to  -  laisvas laikas. 

 

19:00 val.  Dovana nuo „Travel La Vitos“ -  iškilminga vakarienė  viename  iš geriausių tradicinių  Tbilisio 

restoranų. Restorane Jūs galėsite mėgautis neprilygstamos Gruzijos virtuvės patiekalais, skanauti  šios 

šalies vyną bei stiprųjį  gėrimą – čača, išgirsti  „daugiabalsę“ ir išvysti nacionalinius šokius.  

Nakvynė viešbutyje Tbilisyje. 

 
 
 
 
4 diena. Ekskursija į Mtschetą . 
 
09:00.  Po pusryčių -  ekskursija į Mtschetą  (antroji Jeruzalė).  Tai senoji Gruzijos sostinė, miestas – 

muziejus, kuris įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą. Yra net posakis:  „Kas nebuvo Mtschetoje – 

tas nebuvo Gruzijoje.“  Apsilankymas  pravoslavų  cerkvėje  Svetichoveli.  Būtent  čia  yra  saugoma viena  

iš  svarbiausių  tikinčiųjų relikvijų pasaulyje – Jėzaus tunika, su kuria jis buvo nukryžiuotas. Tai šventa vieta 

kiekvienam krikščioniui.  

Lankysite  vienuolyną Džvari (V a.), Jeruzalėje  yra to paties pavadinimo bažnyčia. Nuo vienuolyno atsiveria 

gražūs panoraminiai senosios sostinės vaizdai. Pasak legendos, ši šventykla buvo pastatyta virš kedro 



 

kelmo, išskiriančio gardų Miros aliejų, prie  kurio meldėsi ir Gruzijos Šventoji Nina. 

 

Pietūs Mtschetoje. Laisvas laikas. Nakvynė viešbutyje Tbilisyje. 

 

5 diena. Ekskursija į  Ananurį - Gudaurį - Stepanacmindą  (Kazbegį) – Gergeti. 
 
Pusryčiai viešbutyje. Toliau važiuosite  Gruzijos Karo  keliu. Šis kelias šiandien - trumpiausias ir 

patogiausias kelias per centrinį  Kaukazą. Jis eina per Tereko ir Aragvio upių slėnius ir yra žinomas nuo 

seniausių laikų, minimas, netgi, senovės kronikose. Graikų istorikas ir geografas Strabo (I a.) yra rašęs  

apie  Iberia (Kartlija), kad šitas kalnų  kelias yra sunkus ir pavojingas, keliautojas turi lipti per siaurus  takus, 

kur negali  prasilenkti du žmonės. Pačioje  siauriausioje  ir sunkiausiai prieinamoje  vietoje, Darjalo  

tarpeklyje, stovėjo  tvirtovė. Nenuostabu, kad ši vieta yra  dar vadinama  ,,Gruzijos  vartais“. Iki šios dienos 

pakeliui matysite daug senovinių pastatų.  

Ananuri tvirtovė yra viena labiausiai turistų lankoma Gruzijos vietų. Tai klasikinė tvirtovė, kurios viduje 

yra kelios bažnyčios ir XI a. gynybinis bokštas. Ananūrio tvirtovės kompleksas stovi ant Žinvalio rezervuaro 

krantų, kuris stulbina savo turkio mėlynumo vandenimis. Pirmoji informacija apie Ananuri žinoma nuo XIV a. 

senovės persų literatūroje. Tvirtovė stovi mieste, kuris yra vadinamas Kara-Kara-Kalkan, ką išvertus reiškia 

"Juodųjų skydų tvirtovė". Šis pavadinimas buvo suteiktas miestui, nes jis buvo saugomas  Khevsurs karių, 

ginkluotų juodais skydais  XVII amžiaus pabaigoje ir pirmoje XVIII amžiaus pusėje. Iki 1740 Ananuri buvo 

gyvenvietė ir rezidencija vienos iš galingiausių ir turtingiausių feodalinių Gruzijos šeimų.  

 



 

 

 

Gudauri yra labai populiarus kalnų kurortas ant pietinių didžiojo Kaukazo kalno šlaitų. Čia -  aktyvaus poilsio 

kalnuose vieta su nuostabiais panoraminiais  vaizdais  ir draugiška atmosfera. Kurortui taip pat yra 

būdingas universalumas, tai yra galimybė slidinėti visiems - tiek pradedantiesiems, tiek profesionalams. 

Aukšti šlaitai gali atnešti daug džiaugsmo tiems, kurie nori  įveikti savo baimę ir išdrįsti užkariaut šiuos 

kalnus.  

Stepanacminda (Kazbegi) - tai šiaurės Gruzijos kalnuose esantis kaimas, pastatytas Tereko upės slėnyje 

bei kalno Mkinvartsveri papėdėje, kuris yra 1750 m virš jūros lygio. Gyvenvietės centre yra paminklas-

monumentas rašytojui Alexander Kazbegi 1848-1893  . Nuo kalno viršūnės, kur stovi Šventosios Trejybės 

Gergeti bažnyčia, atsiveria puikūs  vaizdai  į kaimą. Trejybės bažnyčia yra kryžminio kupolo formos 

bažnyčia, pastatyta dar XIV amžiuje. Įsikūrusi aukštai ant kalno, 2170 m. aukštyje virš jūros lygio, kalno  

Mkinvartsveri papėdėje, palei Gruzijos karo kelią. Nuo kalno viršūnės atsiveria  puikūs vaizdai. Norėdami 

patekti į bažnyčią, turėsite samdyti vietinius  džipus (8 eurai vienam asmeniui),  jei nenorėsite, galėsite 

nevykti. 

 



 

  

Pietums kviečiame  Jus į svetingos  gruziniškos šeimos kavinę, kur turėsite galimybę dalyvauti firminio  

Gruzijos patiekalo Chinkalio  gamyboje pagal  receptą, kuris perduodamas šeimoje iš kartos į kartą. 

Naktis viešbutyje Tbilisyje. 

6 diena. Kelionė  Uplistsihe - Boržomi – Kutaisi. 
 
08:00 Pusryčiai. 

09:00 - Po pusryčių kelionė  į Kutaisį. 

11:30 Kelionė į miestą - urvą  Uplistsikhe, kuris buvo vienas iš pirmųjų miestų Gruzijos teritorijoje. 
Uplistsikhe miestas išraižytas tarp kalnų, įsikūręs 12 kilometrų į rytus nuo Gori miesto ir yra kairiajame  Kura 
upės krante. Miestas buvo įkurtas I a. pabaigoje - II a. Patyrė kelis pakilimus ir nuopuolius bei buvo galutinai 
paliktas žmonių XIX a. Dabar čia daugiau archeologinis objektas, vienas iš svarbiausių kultūrinių Gruzijos 
paminklų. 

 
 



 

Toliau -  apsilankymas Boržomio kurorte, kuris garsėja savo gydomuoju mineraliniu vandeniu. Jūs turėsite 
galimybę ne tik išbandyti gydomąjį vandenį, bet ir pasidžiaugti Boržomio gamtos parko nuostabiais vaizdais. 
 

   Pietūs Boržomi mieste.  
 
      Naktis Kutaisio miesto viešbutyje. 
 

   7  diena. Kutaisis - Prometėjo  urvas - Kanjonas Martvili – Batumis. 

   09:00. Pusryčiai  Kutaisio viešbutyje. 
   10:00. Po pusryčių  apsilankymas centriniame Kutaisio Turguje, kur galėsite pirkti maistą ir kitus produktus. 

Turgus  garsėja šviežių daržovių ir vaisių įvairove, kurių yra gausu čia ištisus metus. Turistams čia yra daug 
įdomių suvenyrų. Turgaus teritorijoje yra kavinių ir užkandinių. Bus skirtas laisvas laikas nusipirkti skanaus 
gruziniško maisto, suvenyrų ir žinoma, Gruzijos sūrių. 

   Toliau aplankysite Prometėjo urvą, kuris yra antras pagal dydį Europoje. Urvas yra žinomas dėl savo 
didžiulių salių, požeminių ežerų ir upių. 

 

  



 

 
    
 
Mūsų kelias  eis per gerai žinomą kurortą Tshaltibo. Pagrindinis Tskhaltibo vandenų gydomasis faktorius yra 

unikalių cheminių ir fizikių savybių terminiai (33-35 laipsnių šilumos) radono  vandenys. 
 
   Keliausite link Martvilio, aplankysite  Abashistskali upės kanjoną, kur Jūs pasijusite tarsi pasakoje. 

Neregėto grožio vaizdai, pagal norus – galėsite plaukti su valtimis ir mėgautis upės ir krioklių vaizdais, 
nepaliestos ir nesugadintos gamtos apsupty. 

    
   Tęsite kelionę į Batumį. Ekskursija po šį miestą. Pats Batumis -  neįprastai gražus, modernus miestas. 

Pajūrio Bulvaro, kuris driekiasi palei visą pakrantę, ilgis šiuo metu yra 12 km. Planuojama išplėsti jį iki 20 

km. Tai yra ilgiausias ir gražiausias  bulvaras Europoje. Jūsų kelias eis per miesto centrą ir Jūs aplankysite 

Adžarijos muziejų, Argonautų aikštę, kurioje yra Medėjos statula. Ši vieta yra susijusi su legenda apie 

Argonautus ir Auksinį Kailį. Vakare Jūs eisite pažiūrėti  lazerių šou „Šokantys  fontanai“. Tai nepamirštamas 

šou, nuo  kurio yra neįmanoma atitraukti  akių. Taip pat aplankysite Batumio milžinišką metalinį paminklą 

"Meilė". Šio paminklo istoriją Jums papasakos vietoje.  

 

 



 

 

   Laisvas laikas ir nakvynė Batumio viešbutyje. 

 

   8 diena. Poilsio diena. 
   Pusryčiai. Laisvas laikas,  Žydrasis  Krantas ir šiltas Juodosios jūros vanduo laukia Jūsų. Laikas mėgautis ir 

ilsėtis. 

  (Už papildomą kainą galima aplankyti  Botanikos sodą, įkurtą  1912 m.  A. N. Krasnovym. Batumio 

Botanikos sodas yra unikalus ir neturi analogų pasaulyje, nes čia kartu egzistuoja visiškai skirtingos  klimato 

ir kraštovaizdžio zonos. Tai tikrai nuostabi oazė  Juodosios jūros pakrantėje ir populiari turistų  vieta. Šiame 

sode surinkta daugiau nei 5000 rūšių įvairių egzotiškų augalų.) 

  18:45. Kelias traukiniu iš Batumio į Tbilisį. 

  23:50. Transferis  į Tbilisio  Oro uostą. 

9 diena. 10/12 -Skrydis atgal  namo. 

Registracija. 

Skrydis į Rygą. 

 

Pastaba: kelionės metu lankomų objektų kiekis ir eiliškumas gali keistis. 

Kaina: nuo 470 Eur. 

Į  kelionės kainą įskaičiuota: 

• Visi pervežimai kelionės metu 

• Visos  nurodytos ekskursijos; 



 

• Bilietai į mokamus objektus; 

• Vietinio gido paslaugos; 

• Apgyvendinimas  Sighnakio  viešbutyje  (1 naktis) su  pusryčiais; 

• Apgyvendinimas Tbilisio  viešbutyje (3 naktys) su pusryčiais; 

• Apgyvendinimas  Kutaisio viešbutyje  (1 naktis) su pusryčiais; 

• Apgyvendinimas Batumio viešbutyje  (1 naktis) su pusryčiais; 

• 2 klasės traukinio bilietai Batumis-Tbilisis; 

• Pietūs Mtschetoje, Kutaisyje, Boržomyje; 

• Pietūs Kazbegi + gruzinų virtuvės (Master Class) pamokos; 

• Pietūs Gurdzhaani + degustacija vyno ir chacha gaminimo pamokos; 

• Vakarienė viename iš geriausių tradicinių restoranų Tbilisyje.  Iškilminga šventė; 

Į  kelionės kainą neįskaičiuota: 

• Skrydis Ryga/Vilnius-Tbilisis-Ryga/Vilnius -  nuo 190 Eur. 

• Pasikėlimas džipais iki Šventosios Trejybės bažnyčios Gergetyje – 8 Eur; 

• Plaukimas valtimis Martvilio kanjone; 

• Kelionės draudimas; 

• Arbatpinigiai gidui ir vairuotojui; 

• Asmeninės išlaidos. 

 
 


