Autentiškoji Gruzija ir kalnai (8 d.)
Programa
1 DIENA
Skrydis Vilnius – Kutaisi. Pasitikimas oro uoste. Vykstame į Boržomį. Boržomio kurortą, visame
pasaulyje garsų išskirtiniu mineraliniu vandeniu. Pažintis su Boržomi kurortu - pasivaikščiosime
Boržomio parke, ragausime iš šaltinio šio legendinio mineralinio vandens. Keliaujame toliau link
Vardžijos. Pakeliui stabtelėsime Achalcichės miestelyje ir apžiūrėsime neseniai atstatytą Rabat
tvirtovę, kurioje vykdavo vergų turgūs, toliua vyksime per nuostabaus grožio kalnus ir
pasigrožėsime Chertvisi tvirtovės griuvėsiais. Į pavakarę atvyksime į Vardžiją. Apsistosime svečių
namuose prie sraunios upė kalnų apsuptyje. Po vakarienės kelinės dulkes ir nuovargį nuplausime
vietinėje terminio vandens pirtelėje – baseine. Nakvynė Vardžijoje.
2 DIENA
Po pusryčių lankysie Vardžijos draustinį – VIII a. Miestą, iškaltą uolose, kur šimtus metrų tęsiasi
unikalūs 11-13 aukštų visuomeninės ir religinės paskirties pastatų kompleksai, tarpusavyje sujungti
tuneliais. Vaikščiosime olomis, grožėsimės nuostabia kalnų kraštovaiždžio panorama. Vėliau laiką
galima praleisti prie upės gamtoje arba eisime į pasivaikščioti ir pasigrižėti kalnais (reikalinga
patogi avalynė), aplankysime vienuolyną ir atsiskyrėlį (jei jis bus namie). Vakare galėsime pakartoti
apsilankymą SPA. Vakarienė ir nakvynė svečių namuose.
3 DIENA
Pusryčiai. Atsisveikinsime su kalnuotąja Vardžia ir vyksime link Tbilisio. Nusimato tolimas bet
įdomus kelias. Važiuosime kalnais ir perėjomis, grožėsimės visiškai kitokiu gamtovaizdžiu,
pravažiuosime didžiausią Gruzijoje Paravan ežerą ir graikiško tipo kaimelius, perkopsime per 2200
metrų virš jūros lygio aukštį. Po pietų atvyksime į Tbilisį. Pravažiuosime pagrindinėmis tbilisio
gatvėmis, susipažinsime su meistu. Jei turėsime laiko ir jėgų, pasivaikščiosime po senamiestį.
Vyksime į viešbutį pailsėti, nes šiandien laukia įspūdinga vakarienė restorane su nacionalinių šokių
programa. Nakvynė viešbutyje.
4 DIENA
Rytą pradėsime žymiosiose sieros pirtyse, vėliau grįšime į viešbutį pusryčių. Aplankysime
Mtschetą – senąją Gruzijos sostinę, įkurtą VII a.p.Kr., dabar kultūros ir religijos centrą,
Svetichoveli soborą, kuris jau daugiau kaip 1000 metų laikomas pagrindine visos Gruzijos
šventykla, Džarvi vienuolyną – tvirtovę. Lankysime Šv. Trejybės cerkvę - Samebą, Sioni katedrą,
Gruzijos „Monmartru“ vadinamą Šardeni gatvelę su daugybe kavinių, barų ir restoranų, grožėsimės
Narikala tvirtove – saugančią miestą nuo IV a. Pasivaikščiosime senojo miesto gatvėmis. Vakarienė
ir nakvynė Tbilisyje (šiandien daug vaikščiosime, bus reikalinga patogi avalynė).
5 DIENA
Pusryčiai. Paliekame Tbilisį ir keliaujame į Kachetijos regioną, laikomą gruziniško vyno gimtine,
čia auginama šimtai skirtingų vynuogių rūšių. Pirmoji vyno degustacija - stosime paragauti, o gal ir
įsigyti gruziniško vyno. Aplankysime Bodbe vienuolyne (VI a.) vyksime į ant didelės kalvos,
plačiose vynuogynų lygumose įsikūrusį Signagio miestelį, apsuptą gynybine siena. Signagio
svečius žavi unikalios medžio architektūros, ryškiomis spalvomis ir raižiniais išpuošti gyvenamieji

namai. Toliau vyksime į Kachetijos regiono administracinį centrą Telavį, pravažiuosime XVI a.
Gremio karališkos tvirtovės ir Archangelo bažnyčios architektūros kompleksą, stabtelėsime prie
muziajaus, kuriame eksponuojamas iki šių dienų išlikės senoviškas vyno gamybos būdas. Vakarienė
ir nakvynė svečių namuose Telavyje.
6 DIENA
Po pusryčių išvykstame link Kaukazo kalnų. Mūsų tikslas šiandien kalnuose esantis
Stepantsmindos miestelis. Keliaujame istoriniu Gruzijos karo keliu, kertančiu Kaukazo kalnus ir
jungiančiu Vladikaukazą ir Tbilisį. Sustosime prie vaizdingo Žinvalskio ežero, apžiūrėsime
Ananuri tvirtovę. Kelionę tęsime nuostabiais kalnų vaizdais pasižyminčiu keliu, stačiais šlaitais
leidžiamasi ir kylama, aplinkui stūkso didingo kalnų viršūnės. Atvyksime į Stepantsmindos kaimelį,
iš kurio esant geram orui matoma Kazbeko viršukalnė (5033 m). Džipais vyksime į Gergeti Šv.
Trejybės cerkvę, pastatytą XIV a. Kazbeko kalno papėdėje. Ši 2170 m aukštyje pastatyta šventykla
sužavi ją supančiais kalnų vaizdais, užgesusio Kazbeko ugnikalnio panoramomis, nuo viduramžių
išlikusia varpine. Vakarienė ir nakvynė svečių namuose Stepantsmindoje.
7 DIENA
Po pusryčių aplankysime Darelo tarpeklį, eisime kalnų keliu link krioklio (reikalinga patogi
avalynė). Vėliau vyksime link mineralinio šaltinio, kur galėsime išsimaudyti šaltame mineralinio
vandens baseine. Pro vaizdingą kalnų slidinėjimo kurortą vyksime link Kutaisio. Jei bus galimybė ir
norinčių, galima plaukti plaustais kalnų upe (nereikia specialaus pasiruošimo). Vyksime į Kutaisį buvusią Kalkidikės karalystės sostinę, šiuo metu antrą pagal dydį Gruzijos miestą. Vakarienė ir
nakvynė viešbutyje.
8 DIENA
Po pusryčių vykstame į oro uostą ir skrendame į Vilnių.

