SAKARTVELAS - KERINČIOS GAMTOS IR VIDURAMŽIŲ
VIENUOLYNŲ ŠALIS
Skrydis* Vilnius-Kutaisis.
Pervežimas į viešbutį. Pageidaujant vykstame į vieną populiariausių turistinių objektų GruzijojePrometėjo urvą.
Prometėjo - Kumistavi olą 1984 metais pirmoji ištyrė Gruzijos Mokslų Akademijos Geograﬁjos instituto speleologų
ekspedicija. 2010 m. olą paversti atrakcija turistams pasiūlė prezidentas M.Sakašvili. Neužilgo, 2011 metais, ola
atsivėrė lankytojams. Imeretijos kalkakmenio uolų masyvuose yra nemažai vandens išplautų olų, bet Kumistavi - tai
ištisas olų tinklas, daugybė atskirų tunelių ir požeminių salių. Bendras olos tunelių ilgis - apie 22 km, vien tik salių apie
16. Viduje didelė drėgmė, teka keletas požeminių upių, yra požeminių ežerėlių su unikalia fauna. Oloje gyvena keleto
rūšių šikšnosparniai. Juos galima pamatyti ekskursijos metu, nors šikšnosparniai stengiasi laikytis aukščiau, toliau nuo
žmonių. Anot legendos, šiuose kalnuose buvo nubaustas ir grandinėmis prikaustytas mitologinis Prometėjas.
Lankytojams pritaikyta maždaug 1000 m požeminių koridorių, o dalis trasos įveikiama plaukiant valtimi požemine upe.
Viename turtingiausių urvų apstu įvairiomis spalvomis apšviestų stalaktitų, stalagmitų, unikalių formų mineralinių
uolienų, krioklių. Vykstame į Gelačio vienuolyną. Tai vienas turistų lankomiausių objektų šioje šalies dalyje.
Viduramžiais Gelačio vienuolynas buvo vienas didžiausių dvasinių ir kultūrinių centrų Gruzijoje. Jis pradėtas statyti
1106 metais, valdant šios šalies karaliui Dovydui Statytojui. Tuo metu Gruzija išgyveno „aukso amžių“ – augo šalies
ekonomika, plėtėsi miestai.
Gelačio vienuolyno ansamblį (pripažįstamas UNESCO pasaulinio paveldo objektu)sudaro keletas pastatų. Centrinis
pastatas – Dovydo Statytojo įkurta Mergelės bažnyčia. Jos interjerą puošia skirtingų laikotarpių tapybos kūriniai, o
pagrindinį skliautą – XII a. mozaikos, vaizduojančios Mergelę su vaiku ir archangelą. Kiti Gelačio architektūriniai
paminklai pastatyti vėliau – XII-XIV amžiuje. Tai akademija, kurioje dirbo garsiausi gruzinų mokslininkai, teologai bei
ﬁlosofai, XVI amžiaus piešiniais dekoruota Šv. Jurgio bažnyčia, dviejų aukštų Šv. Nikolajaus bažnyčia bei viena
seniausių varpinių Gruzijoje. Pageidaujantiems, už papildomą mokestį, siūloma pietūs (10 Eur).
Grįžtame į Kutaisį. Tai antrasis pagal dydį Gruzijos miestas, įsikūręs pusiaukelėje tarp šalies sostinės Tbilisio ir
Juodosios jūros kurortų. Tai miestas, galintis pasigirti turtinga istorija, trunkančia jau daugiau nei 3500 metų, ir ne kartą
turėtu vienos ar kitos valstybės sostinės titulu. Kutaisio istorija įdomi ir kupina netikėtų detalių, leidžiančių patikėti, jog
šis miestas yra vienas seniausių pasaulyje. Jau vien tai, jog būtent į šį miestą plaukė legendiniai argonautai, Jasono
vedami ieškoti Aukso vilnos, apgaubia šį Gruzijos miestą paslapties šydu. Manoma, jog čia savo sostinę buvo įkūręs
Kolchidės karalystės valdovas Aetas, o antikinėje Graikijoje šis kraštas buvo laikomas vieta, kur teka saulė, mat,
nedaug kas buvo nukakęs toliau į rytus. Apžvalginė ekskursija po Kutaisio miestą: centrinė aikštė, miesto opera,
dramos teatras. Centrinėje aikštėje pamatysite garsųjį Colchis fontaną. Fontano kompozicija yra neįprasta, jį puošia 30
skirtingų fantastinių ir realistinių gyvūnų skulptūrų. Visos šios skulptūros - išdidintos
kasyklose (kai kurioms jų per 5000 metų), kopijos. Nakvynė viešbutyje.

mažų ﬁgūrėlių, rastų Kolcho

Pusryčiai. Vykstame Mtskhetos link.
Tai mažas senovinis miestelis, vadinamas „Antrąja Jeruzale“ - šalies religinis centras, šventa vieta kiekvienam gruzinui.
Čia dar IV a. krikščionybė buvo paskelbta Gruzijos valstybine religija. Mtskheta yra vienas iš seniausių Gruzijos miestų,
o taip pat vienas seniausių nuolatos gyvenamų miestų pasaulyje. Kadaise (III a. pr.Kr. - V a.) čia buvo įsikūrusi Iberijos
karalystės sostinė. Nuo dabartinės Gruzijos sostinės Tbilisio Mtskheta nutolusi apie 20 km. Į Mtskhetą keliauja
piligrimai – juos traukia Svetitskhoveli katedra (antroji pagal dydį šalyje) ir Džvari vienuolynas. Šios lankytinos vietos
yra saugomos UNESCO.

Lankote Svetitskhoveli katedrą, iškilusią Aragvio ir Mtkvario upių santakoje. XI a. pr. architekto Arsukidze pastatytoje
katedroje buvo karūnuojami ir laidojami Gruzijos karaliai; katedra garsėja ypatinga relikvija - joje saugoma Kristaus
mantija. Pasak gruzinų legendos, žydų kilmės gruzinas Elioz iš Mtskhetos miestelio viešėjo Jeruzalėje tuo metu, kai
Jėzus buvo nukryžiuotas. Jis nupirko Jėzaus apdarą iš romėnų karių ir atvežė į Gruziją. Grįžus į Mtskhetą, jį pasitiko
sesuo Sidonia, kuri palietė apdarą ir akimirksniu mirė. Niekas nedrįso paimti apdaro iš Sidonijos rankų, todėl ji buvo
palaidota kartu su apdaru. XIII - XIV a. katedroje buvo pastatyta maža akmeninė koplyčia. Tai simbolinė Šventojo Kapo
Koplyčios Jeruzalėje kopija. Priešais ją iškilęs monumentas – Sidonijos palaidojimo vieta.
Lankoma dar viena Mtskhetos miesto pažiba – Džvari vienuolynas. Tai ankstyvojo viduramžių periodo šedevras,
įsikūręs ant kalno, nuo kurio atsiveria pasakiškas vaizdas į miestą. Pasak legendų, šioje vietoje meldėsi krikščionybę į
Gruziją atnešusi Šv. Nino, todėl į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas pastatas laikomas pirmuoju Gruzijos
krikščionybės paminklu. Įdomu tai, jog VI a. pabaigą menantis vienuolynas pastatytas pagal specialią technologiją –
viršuje įspraustas akmuo sutvirtina visą pastatą, kad šis, bėgant metams, nesugriūtų.
Pageidaujantiems, už papildomą mokestį, siūloma pietūs (10 Eur). Vykstame į Tbilisį. Laisvas vakaras. Nakvynė
viešbutyje Tbilisyje.

Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po
Tbilisį.
Pažintis su Gruzijos sostine. Lankome Metekhi Šv. Mergelės bažnyčią ir Vakhtang Gorgasali paminklą. Tbilisio įžymybė ant Sololakio keteros virš miesto iškilusi Narikala („Neįveikiama") tvirtovė, pastatyta IV a. Nuo tvirtovės atsiveria
nuostabi Tbilisio senamiesčio panorama. Senamiestyje įrengtas modernus keltuvas, jungiantis Rikhe parką su Narikala
tvirtove.

Pamatysite Sieros pirčių kompleksą ir Legvtahevi tarpeklį, įsikūrusį miesto centre. Pasak legendos, Tbilisio įkūrimas
susijęs su karštais sieros šaltiniais. Šiose vietose buvo atlikti archeologiniai tyrinėjimai ir buvo rasti senovės miesto
sluoksniai. Per šią teritoriją teka maža upė - Legvtahevi. Jos gražusis kanjonas buvo paslėptas dešimtmečius, tik dabar
jis buvo rekonstruotas – buvo atkurta kanjono istorinė išvaizda. Maidano aikštė – centrinė aikštė, kadaise buvusi
prekybininkų vieta, dabar apsupta įvairiausių jaukių kavinių. Šardeno gatvė – gruzinų vadinama mažuoju Paryžiumi,
pilna įvairiausių kavinių, užeigų, vyninių, kuriose galima degustuoti vietinį vyną, suvenyrų parduotuvių. Pamatysime
Gabriadze lėlių teatrą, įkurtą 1981m, šiuo metu tapusį mėgstama Tbilisio kultūros scenos dalimi. Pageidaujantys, už
papildomą mokestį (25 Eur), gali pasimėgauti vakariene restorane su tradiciniu folkloriniu šou. Nakvynė viešbutyje
Tbilisyje.

Pusryčiai. Vykstame į Kachetijos regioną - gruziniško vyno
gimtinę!
Čia auginama šimtai skirtingų vynuogių rūšių. Aplankome Bodbe vienuolyną (Šv. Ninos vienuolynas). Pastatytas dar IX
a., vienuolynas yra piligrimų traukos centras, mat, jo viduje yra saugomos Šv. Ninos, Gruzijos krikštytojos, relikvijos.
Šiuo metu tai veikiantis moterų vienuolynas. Vienuolyno kompleksas pastatytas ant kalvos, nuo kurios nusileidus
galima užeiti į nedidelę koplytėlę su Šv. Ninos šaltiniu. Sakoma, jog įbridus į jį reikia tris kartus apsilieti vandeniu, kuris
turi ne tik gydomųjų galių, tačiau ir padeda apsivalyti nuo nuodėmių.

Vykstate į

įsimylėjėlių miestą - Signachį . Išpuoselėtas turistinis miestelis - gražiausias miestas Kakheti regione.

Neoﬁcialiai vadinamas Kachetijos regiono sostine, taip pat meilės miestu, kadangi čia santuokos rūmai dirba visą parą.
Karaliaus Erekle II valdymo laikais šioje vietoje buvo pastatyta tvirtovė, kurios griuvėsiai išlikę iki šių dienų. Šiandien
buvusią miesto galybę liudija dalis išlikusios sienos, supusios tuometinį miestą. Sienoje yra 23 gynybiniai bokštai,
pavadinti šalia esančių kaimų vardais. Be minėtos tvirtovės - vienos iš žymiausių Gruzijoje - Signachis žavi lankytojus
savo unikalia medine architektūra. Išvydus spalvingus namus, medinius balkonų raižinius, žydinčias gėles ir
pribloškiantį Kaukazko kalnų kraštovaizdį, pasijunti tarsi pasakoje. Apsilankymas vietiniame turguje, kur galima įsigyti
suvenyrų, paragauti įvairių skanėstų ar tiesiog stebėti gyvą, nuotaikingą atmosferą.

Vykstame į Gruzijos carų miestą – Gremi. Lankote XVI a. Gremi pilį - populiarų Kachetijos turistinį objektą. Iš tikro tai ne
pilis, o bažnyčių kompleksas. 1565 m. ant uolos buvo pastatyta Archangelų cerkvė, įkurtas Archangelų vienuolynas. XX
amžiaus 40-aisiais metais jame dar gyveno 2 rusų vienuoliai, vėliau sovietų valdžia juos išvarė. 1999 m. vienuolynas
atkurtas. Dabar visą kompleksą sudaro Archangelų cerkvė, varpinė, pilis, ir vyno rūsys. Kompleksą supa siena su
bokštais ir ambrazūromis. Išliko ir slaptas požeminis tunelis, vedantis upės link.
Pageidaujantiems už papildomą mokestį (15 Eur) siūloma gruziniškų patiekalų maisto gamybos pamoka.

Lankomės Alaverdi vienuolyne. Dalis šio vienuolyno statinių išlikę nuo pat vienuolyno įkūrimo V a. Alverdi vienuolyną
įkūrė asirų vienuolis, anuomet šioje vietoje buvo tik nedidelė kalnų gyvenvietė. XI a. vienuolyno komplekse iškilo
katedra, išlikusi iki šių dienų. 55 metrų aukščio Alaverdi katedra yra antras pagal aukštį religinis statinys Gruzijoje.
Vykstame į Tbilisį. Nakvynė Tbilisyje.

Pusryčiai. Vykstate į Kazbeko kalnų
regioną.
Keliaujate Gruzijos karo keliu – tai pagrindinė transporto arterija, jungianti Gruziją su Rusija. Apžiūrite Ananuri pilies
ansamblį, įkurtą ant Žinvali turkio mėlynumo vandens rezervuaro krantų. Tai buvo kunigakščių Eristavi iš

Aragvi,

valdžiusiai šią teritoriją nuo XIII-ojo a., rezidencija. Kompleksas yra viena garsiausių vietovių šalyje, turinti net dvi
bažnyčias bei tvirtą gynybinę sieną. Pagrindinė šio ansamblio bažnyčia išpuošta pasakiškais drožiniais ir freskomis.

Vykstame link Stepanacminda – miesto tipo gyvenvietės Mcchetos-Mtianetijos regione, šiaurės rytų Gruzijoje. Pakeliui
grožimės didžiajame Kaukazo kalnų masyve įkurtu Gudauri slidinėjimo kurortu. Pageidaujantiems už papildomą
mokestį (15 Eur) siūloma gruziniško maisto gamybos pamoka ir degustacija.

Grožimės Darjalo tarpekliu. Šis tarpeklis įsirėžęs Kaukazo kalnų masyve 3 km ruože, jo gylis siekia 1000 m. Per Darjalo
tarpeklį eina Gruzijos karo kelias, yra įrengti tuneliai.

Džipais vykstame į vieną iš būtinų pamatyti Gruzijos vietų – Gergeti vienuolyną, įsikūrųsį Kazbegio kalno papėdėje.
Ledynų sukaustyti kalnai – vienas gražiausių Gruzijos Kazbeki regiono peizažų. Gergeti arba Samebos (Šv. Trejybės)
vienuolynas alpinėse pievose, 2200 m aukštyje, pastatytas XIV a. Vykstame į Gudauri. Nakvynė viešbutyje.

Pusryčiai. Vykstate į Upliscichę.
Lankotės archeologinėje Upliscichės vietovėje – tai uoloje iškirstas senovinis miestas-tvirtovė. Išvertus į lietuvių kalbą,
vietovės pavadinimas reiškia „dieviškoji tvirtovė“. Mokslininkai teigia, kad Upliscichė yra viena seniausių gyvenviečių
Gruzijoje. Ji iškilo maždaug XV a. pr.Kr. Vėliau ne kartą buvo perstatyta, apleista ir vėl atrasta bei apgyvendinta.
Pirmieji šios vietovės gyventojai apsigyvendavo natūraliai susiformavusiose olose, o vėliau imta kurti naujus būstus,
visuomenines patalpas, šventyklas kirsti olose specialiai. Vietovėje vyrauja smiltainio uolienos, kurios yra palyginti
minkštos, tad buvo iškirsti požeminiai tuneliai, įrengti gynybiniai įtvirtinimai. Kurį laiką Upliscichė buvo visos Gruzijos
sostinė. Iki IV a. tai buvo žymi šventa pagonių vieta. 337 metais Gruzijos valstybine religija tapus krikščionybei (ši šalis
tapo antrąja krikščioniškąja šalimi pasaulyje), pagoniškosios šventyklos buvo sukrikščionintos. Komplekso viršuje, ant
buvusios pagoniškosios saulės dievui skirtos šventyklos pamatų, IX a. iškilo krikščioniška bažnyčia, kuri buvo pastatyta
iš akmenų ir plytų. Šiuo metu archeologinėje vietovėje išlikę apie 150 olų, tačiau manoma, jog viduramžiais čia buvo
apie 700 olų, kuriose gyveno apie 20 tūkstančių žmonių. Iki XV a. gyvenvietė buvo viena iš Šilko kelio stotelių.
Pageidaujantiems, už papildomą mokestį, siūloma pietūs žuvies restorane (10 Eur).

Vykstame į Boržomio kurortą, įsikūrusį Kurio slėnyje. Įsikuriame viešbutyje.
Boržomi kurortas - puiki vieta gydytis bei poilsiauti. Boržomio kurortą labiausiai garsina čia išgaunamas Borjomi
mineralinis vanduo.Mokslininkai ir etnografai nuolat diskutuoja apie šios vietos išskirtinumą: tyriausias Bakurianio
kalnų ledynų vanduo, reliktinės pušys, augančios uolų papėdėse ir sudarančios ypatingą ekosistemą, ir vulkaninės
kilmės versmės, kuriose gimsta visame pasaulyje žinomas Boržomio vanduo. Kaukazo regione randama įvairių rūšių
mineralinio vandens, tačiau nė vieno jų sudėtis neprilygsta Boržomiui. Nuo XIX a. pradžios apie jo išskirtines savybes
parašyta daugiau nei 100 mokslinių darbų, atlikta įvairiausių tyrimų. Šiandieninis Boržomio šaltinių vanduo yra toks
pat, koks buvo daugiau nei prieš šimtmetį. Boržomio centriniame parke degustuojame mineralinį vandenį. Paragavę
garsiojo mineralinio vandens, vykstame į viešbutį Boržomyje. Nakvynė.

Pusryčiai. Vykstame į Vardziją.
Tai uolose įsikūręs XII–XIII a. senovinis miestas ir vienuolynų kompleksas pietų Gruzijoje, už 60 km nuo Achalcichės
miestelio. Šį miestą įvairiais laikotarpiais statė daugelis Gruzijos valdovų, jame virė kultūrinis ir švietėjiškas gyvenimas.
1283 m. uolų miestą sugriovė galingas žemės drebėjimas. Apie tikrąjį miesto mastą galima spėlioti iš likusių erdvių,
laiptų, celių ir koridorių. Daugiau nei 900 m uoloje palei upę besidriekiančiame vienuolyne būta apie 600 erdvių:
bažnyčių, koplyčių, gyvenamųjų patalpų, sandėlių, pirčių, saugyklų, bibliotekų ir kt. Viduramžiais ši vieta buvo saugus
prieglobstis nuo įvairių užpuolikų bei užkariautojų. Viso komplekso širdis – šventykla, ant kurios sienų vaizduojami
senieji valdovai. Vardzijos vienuolynas buvo svarbus Gruzijos kultūros centras, jame buvo perrašomos knygos. Pasak
istorikų, vienuolynas buvo labai turtingas, čia net keptuvės gamintos tik iš sidabro ir aukso, o ikonos bei kryžiai
papuošti brangakmeniais. 1983 m. Vardzija paskelbta muziejumi po atviru dangumi, o 1999-aisiais vienuolynas vėl
pradėjo veikti. Vardzija Įrašyta į UNESCO saugomų kultūrinių paveldo objektų sąrašą kaip unikaliausias uolose esantis
miestas.
Vykstame į Kutaisį. Pageidaujantiems, už papildomą mokestį, siūloma pietūs (10 Eur). Nakvynė viešbutyje Kutaisyje.

Pusryčiai.
Pusryčiai. Pervežimas į oro uostą. Skrydis* Kutaisis- Vilnius.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

Pervežimai pagal programą, pasitikimas oro

Skrydžių bilietai Vilnius – Kutaisis – Vilnius

uoste.

(Wizzair) ~300 EUR

7 nakvynės su pusryčiais 3* viešbučiuose
dviviečiame, triviečiame kambaryje.

Pirmenybinis įlaipinimas (priority boarding) į
lėktuvą (skrydžiams pirmyn ir atgal) – apie 27
EUR.

(priklausomai keliese keliaujate)

Vietos lėktuve priskyrimas iš anksto

Ekskursijos pagal programą su gidu rusų

(skrydžiams pirmyn ir atgal) - nuo 10 EUR.

kalba.

Bagažas-10kg–kaina~32Eur,20kg-

Įėjimo bilietai į mokamus objektus.
Vandens buteliukas kiekvieną dieną.
Kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos visos
kelionės metu.

kaina~44Eur.
Medicininių išlaidų draudimas kelionės metu.
Kai kurių lankomų vietovių ir objektų gidų
paslaugos.
Arbatpinigiai, asmeninės ir kitos nepaminėtos
išlaidos.
Pageidaujantiems siūloma: pietūs,
degustacijos už papildomą mokestį 10-25 eur,
kaip nurodyta programoje, prie kiekvienos
kelionės dienos aprašymo.
Vienviečio kambario priemoka (PRIVALOMA
keliaujant vienam arba neradus su kuo
sugyvendinti) - 120 Eur

Papildomas aprašymas
Į kelionę būtina pasiimti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.
Vienviečio kambario priemoka (PRIVALOMA keliaujant vienam arba neradus su kuo sugyvendinti) - 120 Eur

Svarbi informacija:
Ekskursinių objektų lankymo tvarka gali keistis.
Į kelionę rekomenduojame vykti tik pilnai pasiskiepijusiems arba Covid-19
persirgusiems asmenims, kurie turi galiojantį skaitmeninį ES Covid
pažymėjimą.

SVARBI INFORMACIJA KELIAUJANTIEMS Į SAKARTVELĄ >>>

