Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgums Nr. GR2-13032019-1
Rīgā

2019. gada 13. martā

SIA „IESPĒJU DARBNĪCA” - Ceļojuma sajūtu aģentūra „Travel Biiz”, reģistrācijas Nr. 44103045556, LR Ekonomikas ministrijas
datu bāzes reģistrācijas Nr. TATO-2014-5, turpmāk tekstā TŪROPERATORS, kura vārdā rīkojas valdes priekšsēdētājs uz statūtu
pamata, Sandis Čemme no vienas puses, un
Vārds Uzvārds, personas kods: 123456-12345, turpmāk tekstā KLIENTS, no otras puses,
noslēdz šo LĪGUMU par avio ceļojumu uz Gruziju “Rudens piedzīvojums Gruzijā” no 2019. gada 11. līdz 18. septembrim.
Izlidošanas laiks un vieta: 2019. gada 11. septembrī plkst. 23:05 - no lidostas “Rīga”. Tikšanās lidostā 11.09.2019. plkst. 21:00.
Atgriešanās laiks un vieta: 2019. gada 18. septembrī plkst. 6:40 – lidostā “Rīga”.
Tūrisma pakalpojumi tiek sniegti šādām KLIENTA norādītajām personām, kuras šī Līguma izpratnē tiek atzītas par TŪRISTIEM:
Nr.

Vārds, Uzvārds

Personas kods

E-pasta adrese

Tālrunis

1.

Vārds Uzvārds

123456-12345

paraugs@epasts.lv

12345678

1. Vispārējie noteikumi
1.1. TŪROPERATORS organizē KLIENTA norādītajām personām (turpmāk – TŪRISTI) tūrisma braucienu atbilstoši ceļojuma programmai, kura tiek izdota KLIENTAM reizē ar šī LĪGUMA noslēgšanu un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa. Pielikums Nr.1.
1.2. KLIENTS piekrīt, ka viņa norādīto TŪRISTU dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās un
tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
1.3. TŪROPERATORS ir apdrošinājis civiltiesisko atbildību AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” par 30 000 EUR (trīsdesmit
tūkstoši eiro) ar līguma nr. 63.01.500125. AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams” adrese: Rīga, Antonijas iela 23, LV-1010.
Atbildīgā persona – Elīna Leitendorfa, tālr. +371 67080458.
1.4. Tūrisma brauciena cenā ietilpst tie pakalpojumi, kas norādīti ceļojuma programmā, sadaļā “Cenā iekļauts”.
1.5. Saskaņā ar doto LĪGUMU, lai izmantotu tūrisma pakalpojumus, TŪRISTIEM jābūt īpašumā derīgām pasēm, kā arī
nepieciešamības gadījumā vīzām, medicīniskās apdrošināšanas polisēm, kā arī citiem dokumentiem, ko var pieprasīt Latvijas
Republikas varas orgāni, kā arī citu valstu orgāni, no kā ir atkarīga dotā līguma izpilde.
1.6. Būtisko informāciju par ceļojumu, izmaiņām programmā vai ceļojuma atcelšanu TŪROPERATORS paziņo KLIENTAM
elektroniski uz KLIENTA norādīto e-pastu vai, ja tāds nav norādīts, pa tālruni.
2.

Pieteikšanās ceļojumam un maksājumi

2.1. Ceļojuma cena un maksājumi:
Ceļojuma cena
vienai personai
799,00 EUR
(septiņi simti
deviņdesmit
deviņi euro un
00 centi)

Personu skaits,
kas saņem
pakalpojumu
1
(viena
persona)

Kopējā Līguma
summa
799,00 EUR
(septiņi simti
deviņdesmit
deviņi euro un
00 centi)

Pirmā
maksājuma
summa un
termiņš

Otrais
maksājuma
summa un
termiņš

Trešā
maksājuma
summa un
termiņš

Ceturtā
maksājuma
summa un
termiņš

99,00 EUR
(deviņdesmit
deviņi euro un
00 centi)
līdz
11.04.2019.

200,00 EUR
(divi simti euro
un 00 centi)
līdz
11.05.2019.

250,00 EUR
(divi simti
piecdesmit
euro un 00
centi)
līdz
11.07.2019.

250,00 EUR
(divi simti
piecdesmit
euro un 00
centi)
līdz
11.08.2019.

2.2. Pilnas līguma summas apmaksa jāveic līdz 11.08.2019.
2.3. Ja Līgums tiek slēgts vēlāk kā trīsdesmit dienas līdz izbraukšanas datumam, pilna summa ir jāsamaksā Līguma slēgšanas
brīdī.
2.4. Dokumentus, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.
2.5. Gadījumā, ja brauciens tiek atcelts (netika nokomplektēta grupa), iemaksātā nauda tiks atgriezta 5 (piecu) darba dienu laikā
un par to tiek paziņots uz klienta atstātajiem kontaktiem (rakstiski vai telefoniski) ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma.
2.6. Visas cenas šajā līgumā norādītas ar iekļautu PVN.
2.7. Par pieteikumu ceļojumam tiek uzskatīts jebkurš rakstisks apliecinājums, kurā KLIENTS izteicis vēlmi izmantot pakalpojumu.
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3. TŪROPERATORA tiesības un pienākumi
3.1. TŪROPERATORS apņemas sniegt tūrisma pakalpojumu saskaņā ar doto Līgumu un atbilstoši Līguma nosacījumiem.
3.2. TŪROPERATORS atbild par KLIENTAM piedāvātā tūrisma brauciena izpildi, izņemot tos gadījumos, kad saistības nepilda
trešās personas, kas nav saistītas ar Līgumā paredzētajiem pakalpojumiem, vai klienta vainas dēļ, kā arī force majore
gadījumā.
3.3. Ja TŪROPERATORAM pirms ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst izvēlētājiem
ceļojumam, TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas
atbilst standartam, kāds paredzēts tūrisma ceļojuma programmā un būtiski nemaina ceļojuma mērķi un nolūkus.
3.4. Ja gadījumā kāds no apskates objektiem vai ekskursijas vietām nevar pieņemt tūristus vai novadīt ekskursiju,
TŪROPERATORAM ir pienākums piedāvāt vietā līdzvērtīgu apskates objektu, ekskursiju vai aktivitāti. Ja nav iespējams
nodrošināt līdzvērtīga apskates objekta apmeklējumu vai līdzvērtīgu aktivitāti, tad TŪROPERATORS piecu darba dienu laikā
pēc ceļojuma noslēgšanās atgriež KLIENTAM naudu par ieejas biļetēm neapmeklētajos apskates objekots vai par citām
nenotikušajām aktivitātēm.
3.5. Ārkārtēju apstākļu – t.s. force majore (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji
apstākļi) gadījumā iespējamas izmaiņas ceļojuma maršrutā, tūristu izmitināšanā.
3.6. TŪROPERATORS apņemas sniegt KLIENTAM visu informāciju, kas saistīta ar izvēlēto tūrisma ceļojumu.
3.7. TŪROPERATORS neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tos ir radījuši no TŪROPERATORA
neatkarīgi apstākļi (lidojumu laika maiņa, robežsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, notikuši negadījumi vai noziedzīgi
nodarījumi, kā arī nepārvaramas varas apstākļi, laika apstākļi un to radītās sekas).
3.8. TŪROPERATORS neuzņemas atbildību par TŪRISTIEM, ja viņi patvaļīgi ceļojuma laikā atsakās no kāda iepriekš apmaksāta
pakalpojuma, kā arī, ja TŪRISTI patvaļīgi pārtrauc ceļojumu. TŪRISTIEM, līdz ar to, nav tiesību uz kompensācijas saņemšanu.
3.9. Ja izbraukšanas dienā TŪRISTI laikus neierodas noteiktajā izbraukšanas vietā vai kādā citā veidā savas vainas dēļ neizmanto
Līgumā paredzēto pakalpojumu, viņiem nav tiesību pieprasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu.
3.10. TŪROPERATORAM ir tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt piešķirto sēdvietu autobusā.
3.11. Ja nav iespējas TŪRISTUS izmitināt iepriekš paredzēta TŪROPERATORAM ir tiesības mainīt viesnīcas pret līdzvērtīgas
kategorijas vai augstākas kategorijas viesnīcu.
3.12. TŪROPERATORS apstiprina, ka viņam ir visas nepieciešamas atļaujas, kā arī pieredze tūrisma tirgū, lai varētu veiksmīgi
darboties šī LĪGUMA paredzētajā jomā.
3.13. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas TŪROPERATORS uz KLIENA e-pasta adresi nosūta atgādinājumu par
CEĻOJUMU un noderīgu papildus informāciju, kas jāņem vērā, gatavojoties CEĻOJUMAM.
3.14. TŪROPERATORS neuzņemas atbildību par TŪRISTU veselības problēmām un gūtajām traumām ceļojuma laikā.
4. KLIENTA UN TŪRISTU tiesības un pienākumi
4.1. KLIENTS apņemas laikus samaksāt par ceļojumu, kā tas noteikts šī līguma 2. daļā.
4.2. Klienta pienākums iesniegt TŪROPERATORAM visu informāciju un dokumentus, kuri ir nepieciešami šī LĪGUMA izpildei.
4.3. TŪRISTI apņemas ierasties laikus uz ceļojuma sākuma vietu, pildīt TŪROPERATORA pārstāvja pamatotas prasības ceļojuma
laikā, ievērot sabiedrisko kārtību, starptautiskos pasažieru pārvadāšanas noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību un
valstī ievedamo priekšmetu daudzumu, skaitu un aizliegumu prasības.
4.4. TŪRISTI ir atbildīgi par savām personīgajām mantām, dokumentiem un to derīguma termiņiem.
4.5. Ceļojuma laikā TŪRISTI paši uzņemas atbildību par zaudējumiem (sabojātu viesnīcas inventāru, bojājumu autobusam u.c.),
kas nodarīti brauciena laikā trešajām personām. Ja zaudējumus nodarījis nepilngadīgais, par tiem atbild un visus
zaudējumus sedz persona, kura viņu pavada.
4.6. KLIENTS piekrīt, ka visi TŪRISTI (arī nepilngadīgie) CEĻOJUMA laikā var tikt filmēti un fotogrāfēti. Šie materiāli bez atlīdzības
var tikt izvietoti TŪROPERATORA sociālo tīklu kontos, mājas lapā, kā arī var tikt izmantoti reklāmas materiālos.
4.7. Ja KLIENTAM nav pieņemamas brauciena cenu izmaiņas vai arī, ja ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un
to vietā TŪROPERATORS nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, KLIENTS ir tiesīgs pieprasīt līdzvērtīgu ceļojumu no
TŪROPERATORA piedāvājumiem vai atteikties no ceļojuma pirms brauciena, saņemot atpakaļ visas iemaksas.
4.8. Ja CEĻOJUMA laikā TŪRISTAM rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, TŪRISTS ar rakstisku pretenziju griežas pie
grupas vadītāja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no grupas vadītāja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek
sastādīts akts, kas kopā ar TŪRISTA rakstisku pretenziju tiek iesniegts TŪROPERATORAM.
4.9. Gadījumā ja KLIENTS dodas ceļojumā viens un TŪROPERATORAM nav iespējas piedāvāt divvietīgo vai trīsvietīgo
izmitināšanu KLIENTAM nav jāpiemaksā par vienvietīgu izmitināšanu.
4.10. KLIENTAM ir tiesības bez papildu maksas līgumā mainīt TŪRISTU personas datus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms
ceļojuma sākuma datuma. Iesniegumam jābūt rakstiskam un apstiprinātam no TŪROPERATORA puses.
4.11. Pilngadīgais TŪRISTS uzņemas atbildību par nepilngadīgajiem TŪRISTIEM, kuri ceļo kopā ar viņu.
5. Atteikšanās no ceļojuma un ceļojuma atcelšana
5.1. KLIENTAM ir tiesības atteikties no ceļojuma. Atteikumam jābūt rakstiskam. Šajā gadījumā TŪROPERATORS ietur, neatkarīgi
no atteikšanas iemesla (izņemto LĪGUMA 4.7. punktā minētos gadījumus), sekojošus maksājumus:
2

Atteikšanās termiņš
Ieturamā summa

pēc 11.04.2019.
99,00 EUR
(deviņdesmit deviņi
euro un 00 centi)

pēc 11.05.2019.
299,00 EUR
(divi simti
deviņdesmit deviņi
euro un 00 centi)

pēc 11.07.2019.
549,00 EUR
(pieci simti četrdesmit
deviņi euro un 00
centi)

pēc 11.08.2019.
799,00 EUR
(septiņi simti
deviņdesmit deviņi
euro un 00 centi)

5.2. Atgriežamās naudas summas aprēķinu veic TŪROPERATORS un KLIENTAM pienākošo naudas summu atmaksā 5 (piecu)
darba dienu laikā no rakstiskā iesnieguma saņemšanas brīža.
5.3. Vīzas noformēšanas gadījumā tiek ieturēti konsulārie izdevumi.
5.4. KLIENTAM ir tiesības bez papildu maksas līgumā mainīt TŪRISTU personas datus ne vēlāk kā 10 dienas pirms ceļojuma
sākuma datuma. Iesniegumam jābūt rakstiskam un apstiprinātam no TŪROPERATORA puses.
5.5. TŪRISTAM patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā,
kompensācija par neizmantoto netiek izmaksāta.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6. Apdrošināšana
TŪROPERATORS piedāvā KLIENTAM ceļojuma medicīnisko apdrošināšanu sadarbībā ar AAS „Baltijas Apdrošināšanas Nams”.
Maksa par apdrošināšanas polisi nav iekļauta CEĻOJUMA cenā.
Ar detalizētiem apdrošināšanas noteikumiem Nr. 43.02. var iepazīties apdrošināšanas kompānijas mājas lapā: www.ban.lv.
TŪROPERATORS pēc KLIENTA vai TŪRISTA pieprasījuma sniedz papildu informāciju par apdrošināšanas polisi.
Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas TŪRISTS pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem.
Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas nauda par apdrošināšanas polisi netiek atmaksāta.

7. Pušu atbildība
7.1. Šajā līgumā neapskatītajos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām.
7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā
neesamību, tiks izskatīts LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.
7.3. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka visas vēlmes ir izteiktas šajā līgumā.
8. Personas datu apstrāde
8.1. KLIENTS piekrīt, ka KLIENTA un TŪRISTU personas dati tiek izmantoti ar ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas
procedūrās un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. KLIENTS uzņemas pilnu atbildību
par TŪRISTU personas datu uzglabāšanu.
8.2. Kurš ir atbildīgs par Jūsu personas datu apstrādi? Par Jūsu personas datu apstrādi ir atbildīga SIA “IESPĒJU DARBNĪCA”
(Pārzinis), kas veic datu apstrādes pārziņa uzdevumus. Turpmāk tekstā atsauces uz “mēs” un “mums” ir atsauces uz SIA
“IESPĒJU DARBNĪCA”. Kontakti: telefona numurs: +371 29289210, e-pasta adrese: info@travelbiiz.com.
8.3. Kādus datus mēs apstrādājam? Lai nodrošinātu CEĻOJUMA veiksmīgu norisi, mums ir nepieciešami šādi personas dati:
KLIENTA vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un telefona numurs un katra TŪRISTA vārds, uzvārds, personas kods, pases
numurs un derīguma termiņš, telefona numurs, e-pasta adrese. Ja TŪRISTAM ir piešķirts jaunā tipa personas kods, kas
nesatur dzimšanas datumu, un TŪRISTS vēlas noformēt ceļojumu apdrošināšanas polisi ar TŪROPERATORA starpniecību, tad
papildus nepieciešams norādīt personas dzimšanas datumu.
8.4. Kam Jūsu dati tiek nodoti? Jūsu personas dati tiek nodoti trešajām personām vienīgi gadījumos, kad tas nepieciešams
ceļošanas dokumentu (aviobiļešu, vīzu, atļauju, apdrošināšanas polišu u.c.), sagatavošanai un tūrisma brauciena veiksmīgai
norisei (piemēram, personu izmitināšanai viesnīcā u.c.). Dati par Jūsu aizvadītajiem tūrisma braucieniem tālāk nodoti netiek.
Tie paliek vienīgi pie mums.
8.5. Kam mēs Jūsu datus izmantosim? Jūsu personas dati tiks izmantoti vienīgi ar tūrisma braucienu saistītu dokumentu
sagatavošanā un veiksmīga tūrisma braucienu nodrošināšanā.
8.6. Kā uzzināt datus, kas par mani tiek glabāti, un kā veikt tajos labojumus vai to dzēšanu? Mēs sniegsim Jums informāciju par
Jūsu datiem, kas pie mums tiek glabāti un par to, kā mēs tos izmantojam. Ja šie dati ir neprecīzi, mēs veiksim labojumus. Ja
vēlaties, lai mēs dzēšam pie mums esošos Jūsu personas datus, tad rakstiski informējiet mūs un mēs veiksim datu dzēšanu.
8.7. Kā tiek nodrošināta datu aizsardzība? SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” aizsargā KLIENTA un TŪRISTU datus, izmantojot mūsdienu
tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “IESPĒJU DARBNĪCA” saprātīgi pieejamos
organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
9. Pārējie noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojās līdz tam laikam, kad PUSES izpilda savas saistības saskaņā ar šo
līgumu.
9.2. Līgums sastādīts latviešu valodā uz četrām lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku.
9.3. Strīdi tiek izskatīti pārrunu ceļā, bet ja tas nav iespējas, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.4. Piekrītu jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai e-pastā. Jā -  Nē - 
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10. Pušu rekvizīti un paraskti
Ceļojuma sajūtu aģentūra „Travel Biiz”

Klients
Vārds Uzvārds,
Adrese:
Personas kods: 123456-12345
E-pasta adrese:
Telefona numurs:

SIA „IESPĒJU DARBNĪCA”
Reģ.nr. 44103045556;
Juridiskā adrese:
Rīgas iela 53-601, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Biroja adrese: Cēsu nov., Cēsis, Rīgas iela 53-600, LV-4101
AS „SEB banka”, UNLALV2X
Konts: LV86UNLA0050021878429
Tel.: +371 66907474
E-pasts: info@travelbiiz.com
Sandis Čemme, valdes priekšsēdētājs

paraksts

paraksts
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Pielikums Nr.1 pie Tūrisma pakalpojumu sniegšanas līguma Nr. GR2-13032019-1

Rudens piedzīvojums GRUZIJĀ

VISS

Gruzijā ir skaista daba un apbrīnas vērti dabas objekti. Gruzīnu
IEKĻAUTS
virtuve un vīni ir īsta bauda garšas kārpiņām. Savukārt paši gruzīni
CENĀ
ir īsts viesmīlības un sirsnības paraugs. To visu aicinām baudīt šajā
īpaši izstrādātajā ceļojuma programmā, kur astoņu dienu laikā
Gruzija tiks iepazīta no Melnās jūras krasta līdz pat Kahetijas jeb
vīnogu reģionam. Bagātīga un iespaidiem bagāta ceļojuma programma. Gruzija ir jāmīl. Gruzijā nav
jāmeklē loģika. Gruzijai ir jāļaujas un tā patiešām aizraus.

ASTOŅU DIENU CEĻOJUMA PROGRAMMA ar lidmašīnu

11.-18.09.2019

1. DIENA – 11.09.2019. – TREŠDIENA >>> izlidošana >>> Tbilisi
Plkst. 23:05 tiešais lidojums Rīga – Tbilisi.
2. DIENA – 12.09.2019. – CETURTDIENA >>> Rustavi – Kahetia
Plkst. 3:25 ielidošana Tbilisi, kur grupu sagaidīs vietējā gide latviete, kas jau desmit gadus dzīvo Gruzijā un par šo valsti
var pastāstīt tik daudz personīgas un īstas informācijas.
Došanās uz viesnīcu netālu no Tbilsisi, lai nedaudz atpūstos.
Brokastis.
Došanās uz Kahetiju, Kvareli pilsētu, kur apmeklēsim arī kādu vīna darītavu. Ekskursija ar vīnu degustāciju un iespēju
iegādāties labākos Gruzijas vīnus. Piedalīšanās gastronomiskajā meistarklasē, kas tiks sarūpēts kā pārsteigums.
Septembra vidus Gruzijā ir fantastisks laiks, jo tiek vāktas vīnogas. Smagie kamazi pilni ar vīnogu kaudzēm viens pēc otra
dodas uz nodošanas punktiem. Skats ir visai amizants, bet šajā reģionā vīnogas audzē teju katrs gruzīns. Un tam, kuram
nav tik liela raža, lai to vestu ar kamazu, to dara ar savu žigulīti. Pēc ekskursijas iespēja iegādāties labākos gruzīnu vīnus
līdzņemšanai uz māju.
Pa ceļam piestāsim pie vietējiem tirgotājiem, lai iegādātos tūlītējiem vēdera priekiem svaigas vīnogas, arbūzus, vīģes,
bumbierus, granātābolus, mandeles un ko tik vēl ne. Viss ir tik garšīgs un saules gaismas lutināts. Tāpat apstāšanās
tirdziņā, kur pārdod garšīgākās čurčellas, kas ir tradicionāls saldums, ko gatavo gruzīni no riekstiem un biezinātas vīnogu
sulas.
Vakarpusē došanās uz viesnīcu un gatavošanās kādam īpašam piedzīvojumam. Dienas noslēgumā iepazīsim īstu
Gruzīņu supru – bagātīgi klātu galdu ar dažādiem tradicionāliem ēdieniem, vīnu, tostiem, dziesmām un tamadu.
Supras laikā piedalīsis gruzīņu tostu teicējs, vislabākais tamada visā Gruzijā un savulaik ļoti slavenais mūziķis Gija.
Gruzīnu galds nav iedomājams bez tamada, kurš rada īpašu atmosfēru pie galda. Gruzīni tostus saka par dzimteni,
vecākiem, bērniem, brīvību, aizgājējiem, sievietēm, mātēm un daudz ko citu. Katrā tostā ir sava doma un gudrība.
Nacionālā virtuve Gruzijā ir ļoti īpaša. Tradicionālie ēdieni – hačapuri – siermaizīte ar olu, hinkali – gruzīnu pelmeņi, asā
mērce - adžika, čahohbili – sautētas gaļas ēdiens(pārsvarā vistas), čebureki, čača – gruzīnu degvīns, kupāti un, protams,
šašliki. Gruzija pamatoti var pretendēt uz vīna dzimtenes statusu, jo arheoloģiskie materiāli apliecina, ka Gruzijas
teritorijā vīndaru tradīcijas eksistēja jau apmēram pirms vairāk nekā septiņiem tūkstošiem gadu. Tā ka vīna arī uz
gruzīnu galdiem netrūks.
Nakts viesnīcā netālu no Tbilisi.
3. DIENA – 13.09.2019. – PIEKTDIENA >>> Tbilisi – Kazbegi
Brokastis viesnīcā.
Brauciens uz Kazbegi pa Gruzijas militāro lielceļu, pa ceļam piestājot Gruzīņu ceptuvē un sagādājot mazas uzkodas
ceļam – hačapuri ar sieru vai gaļu, vai čadi (kukurūzu plācenīšus).
Pēc divu stundu brauciena neliela atpūtas pauze pie Ananuri cietokšņa, no kura paveras lielisks skats uz ainavisko
Žinvali ūdenskrātuvi.
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Pusdienlaikā ierašanās raftinga vietā, kur izbaudīsim Aragvi upes spēku (raftinga laiks ≈80 min). Cilvēki tiek sēdināti
gumijas lapās pa 4-6 cilvēkiem. Katrā laikā ir pieredzējis un profesionāls instruktors. Šis ir piedzīvojums, ko vērts izbaudīt
pavisam noteikti.
Pēc raftingošanas un airēšanas visiem kopīga pusdienu pauze Raftinga bāzes vietā.
Vakarpusē izbraukšana uz Kazbegi. Brauciens ar džipiem uz Gergeti Trīsvienības baznīcu, kas atrodas 2200 metrus virs
jūras līmeņa, varenā Kazbeki kalna (5000 m) nogāzē. Skaista un īpaša vieta. Tā tika uzcelta XIV gadsimtā. Kara laikā ar
persiešiem šeit tika slēpti un paglābti Sv. Nino baznīcas dārgumi. No vietas, kur atrodas baznīca paveras jauks skats uz
Kaukāza kalna virsotnēm. Kazbegi vārdu nes majestātiskā 5047 mv.j.l. virsotne, kur pēc sengrieķu leģendām tika piekalts
nepaklausīgais Prometejs. Gruzīni apgalvo, ka tuvāk debesīm neatrodas neviens cits dievnams visā Eiropā.
Baznīcā atrodas kāda īpaša svētbilde, pie kuras ilgāk piestāj ģimenes, kurām ir vēlme tikt pie bērniņa.
Pēc piedzīvojumiem bagātas dienas vēla atgriešanās viesnīcā Tbilisi.
4. DIENA – 14.09.2019. – SESTDIENA >>> Tbilisi – Boržomi
Brokastis viesnīcā.
Mtskheta vecpilsētas apskate – senā Gruzijas galvaspilsēta un Kristietības šūpulis. Šeit esošā katedrāle arī ir viena no
senākajām Gruzijā, un uzskata, ka tieši no šejienes Gruzijā sākusi izplatīties kristietība.
Došanās uz Rabati pili, kas ir vārdos grūti aprakstāma fantastika pilsētā - Ahalcīhē.
Nelielā kalnā, Pochovi upes krastā, stāv sens akmens cietoksnis Rabati (uzbūvēts XIII gs.) un tā nosaukums radies no
arābu valodas un nozīmē „nocietināta vieta”. Cietoksnis ir redzams praktiski no jebkuras pilsētas malas. Cietoksnis
daudzas reizes ticis iznīcināts, bieži atradies aplenkumā,un tā rezultātā atspoguļo dažādas kultūras un reliģijas. 2012.
gadā notika plaša rekonstrukcija, pēc kuras Rabati cietoksnis kļuva par pilsētu pilsētā. Cietokšņa sienās atrodas baznīca,
mošeja, sinagoga, neliels parks, vēstures muzejs, dažādi veikali un pat dzimtsarakstu nodaļa.
Dienas tālākā gaitā vēl kāds cits Gruzijas dabas brīnums Vardzija jeb sena alu pilsēta Fantastiskas kalnu ainavas un
īpašas sajūtas, apmeklējot ko tādu.
Tālāk dodamies uz Boržomi - pilsētu, kas izvietojusies kalnos abpus Mtkvaras upes krastiem. Pilsētas strauja attīstība
aizsākās 19. gadsimta beigās, kad tika atklāta leģendārā Boržomi minerālūdens rūpnīca. Kopš Boržomi pilsētas
uzplaukuma, šeit slejas pasakaini ar kokgriezumiem rotāti nami. Tie celti kā turīgo ģimeņu vasarnīcas. Boržomi atrodas
arī viena no bijušām Romanovu dinastijas vasarnīcām. Elegance Boržomi vēsturiskajā apbūvē jūtama gan stacijas ēkas
vaibstos, gan vietējā parka plānojumā, kura dziļumā atrodas labiekārtota piekļuves vieta leģendārajam minerālūdenim.
Ekskursija uz slaveno Boržomi kūrortu. Pilsētas parks ar ārstnieciskajiem avotiem ir paslēpies skaistā kalnu ielejā.
Pastaiga pa slaveno kūrortu – vēturiskās kolonādes ar minerālūdens avotiem, kas izplūst tieši no zemes, gleznainā kalnu
upīte un pacelšanās ar trošu vagoniņu uz parka augšējo daļu.
Vakariņas kādā vietējā restorānā.
5. DIENA – 15.09.2019. – SEVĒTDIENA >>> Boržomi – Batumi
Brokastis viesnīcā.
Došanās uz Batumi, pa ceļam baudot kaut ko no Kutaisi un neatkārtojamām dabas ainavām.
Dienas turpinājumā dodamies uz Prometeja stalaktītu alām, kas pārsteidz ar savu varenību. Ekskursija ar vietējo gidu,
kas pastāstīt par to, kā nejauši alas tika atklātas un kādos procesos stalaktīti un stalagnīti veidojušies. Prometeja alas
tika atklātas 1984.gadā, bet tūristiem tās atvēra 2011.gadā. Tūristiem tiek rādīta tikai neliela daļa no alu kopējā apjoma.
Pieejamā daļa ir labiekārtota, aprīkota ar gaismas instalāciju un muzikālo fonu. Alas apmeklējums aizņem vismaz nepilnu
stundu.
Neliela pauze Kutaisi pilsētā, kura pārsteidz ar daudz ko. Šī ir Gruzijas otra lielākā pilsēta un senās Kolhīdas (Colchis)
vēsturiskā galvaspilsēta, divu UNESCO pasaules mantojuma objektu mājvieta. Neliela pilsētas apskate.
Dienas turpinājumā četru stundu pārbrauciens uz Batumi. Melnās jūras baudīšana.
Nakts viesnīcā Batumi.
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6. DIENA – 16.09.2019. – PIRMDIENA >>> Batumi
Brokastis viesnīcā.
Brīvais laiks Batumi. Batumi ir otrā lielākā Gruzijas pilsēta (kūrortpilsēta), kas atrodas Melnās jūras piekrastē. Liela daļa
no Batumi ekonomikas ir saistīta ar tūrismu un azartspēlēm (nereti pilsētu mēdz dēvēt arī par mazo Lasvegasu), taču
pilsētai ir arī nozīmīga jūras osta, ietverot tādas nozares kā kuģubūve, pārtikas pārstrāde un vieglā rūpniecība. Kopš
2010. gada Batumi notiek modernu augstceltņu celtniecība, kā arī tiek atjaunotas klasiskās 19. gadsimta ēkas, kas
atrodas vēsturiskajā vecpilsētā. Atpūta pie Melnās jūras – peldēšanās, sauļošanās un saulrieta skatīšanās.
Batumi pilsētā ir daudz skaistas skulptūras un pieminekļi, kurus var apjūsmot ar plaši atvērtu muti – pazīstamakā Nino
un Ali kustīgā skulptūra, kas ir stāsts par divu jauniešu( kristietes un musulmaņa) nelaimīgo mīlestību. Nino ir gruzīnu
princese, Ali - jauns azerbaidžānis. Un viņu mīlestība izrādās mūžīga tikai Melnās jūras krastā.
Ekskursijas laikā iespēja izbraukt ar Velna ratu un redzēt naksnīgo Batumi. Var uzbraukt Alfabeta tornī vai doties
izbraukumā ar kuģīti pa Melno Jūru. Vakarā muzikālo strūklaku šovs un iespēja baudīt tradicionālos ēdienus vietējā
krodziņā ar dzīvo mūziku.
Nakts viesnīcā Batumi.

7. DIENA – 17.09.2019. – OTRDIENA >>> Batumi – Tbilisi
Brokastis viesnīcā.
Pārbrauciens uz Tbilisi (≈400km, aptuveni 6-7h). Pilsētas ekskursija un slaveno gruzīnu piršu apmeklējums (pēc izvēles)
ar mazgāšanu, jeb ķermeņa pīlingu un masāžu.
Leģenda vēsta, ka 5.g.s. Gruzijas valdnieks Vahtangs Gorgasali reiz medībās nošāva fazānu, taču putns nokrita
necaurejamā biezoknī. Valdnieks devās medījumu meklēt un atrada to avotā. Ūdens avotā bijis tik karsts, ka medījumu
teju varējis jau likt galdā. Valdnieks to uzskatījis par labu zīmi un licis šajā vietā būvēt galvaspilsētu, kuru nosaucis par
Tbilisi jeb "karsto ūdeni". Vietā, kur atrasts avots, jau vairākus gadsimtus darbojas slavenais Tbilisi karsto sērūdeņu pirts
komplekss.
Cenas pirts kompleksā: 3 cilvēkiem telpa ± 50 lari; pīlings - 10 lari, masāža - 20 lari, dvielis - 2 lari.
Brīvais laiks Tbilisi.

Iepirkšanās vietējā pilsētas tirgū. Kārumu iegādei mājiniekiem.
Atvadu vakariņas (supra) Tbilisi, tradicionālā Gruzīņu restorānā ar tradicionālo dziesmu un deju šovu, ēdieniem un
vīnu.
Pēc restorāna dosimies uz Rustavi, kur varēsiet pārģērbties, nomazgāties, atpūsties un sakārtot mantas.
8.DIENA – 18.09.2019. – TREŠDIENA >>> atgriešanās
Naktī došanās uz Tbilisi lidostu.
Plkst. 4:10 tiešais lidojums Tbilisi – Rīga.
Plkst. 6:40 ielidošanā Rīgā.

GRUZIJĀ jūs pavadīs latviski runājoša gide – latviete, kas precējusies ar gruzīnu un dzīvo Gruzijā.
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Ceļojuma programma

PAPILDU IZDEVUMI

VISS IEKĻAUTS CEĻOJUMA CENĀ

Rudens piedzīvojums Gruzijā
Aviobiļetes Rīga – Tbilisi – Rīga
TIEŠAIS LIDOJUMS
Iekļauta rokas bagāža: līdz 8 kg un
reģistrējamā bagāža: līdz 20 kg

Brokastis
naktsmītnēs

VISS
IEKĻAUTS
CENĀ

Programmā minētās
pusdienas un vakariņas

Transporta
pakalpojumi
Gruzijā

Maršruta plānošana
un saskaņošana

Atvadu vakariņas
Tbilisi

Ekskursija vīna
darītavā, degustācija
4 vīnu veidi

Ieejas biļetes programmā minētajos
apskates objektos
(izņemot pirts apmeklējumu Tbilisi)

Brauciens ar džipiem
uz Gergeti
Trīsvienības baznīcu

Latviski runājošs
pavadonis Gruzijā

Naktsmītnes
Gruzijā,
septiņas naktis
2-3 vietu numuri

Raftings pa upi
(tikai pieaugušajiem

8 dienu ceļojums ar lidmašīnu

11.-18.09.2019.

 Personīgie izdevumi
 Suvenīri
 Pārējās ēdienreizes
 Ceļojuma medicīniskā apdrošināšana

Izlidošana no lidostas “Rīga”
11.09.2019. plkst.23:05
Ierašanās lidostā 11.09.2018. plkst.21:00

Ceļojuma cena vienai personai: 799,00 € ar PVN

Cenas norādītas ar PVN.
Grozījumi programmā un cenā iespējami
LR normatīvo aktu ietvaros.

Latviski runājošs pavadošais tūristu grupu vadītājs Gruzijā
Tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu datu bāzē reģistrācijas numurs TATO-2014-5
Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.01.500125
Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot. Ceļojuma cena var tikt mainīta, ja
mainās dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas
apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
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