
GRUZIJA AR ATPŪTU PIE JŪRAS BATUMI (8 DIENAS) 

No 299 € + ekskursijas 99 € ; no 398 € bez ekskursijām 

02.06.2019 - 09.06.2019          01.09.2019 - 08.09.2019           29.09.2019 - 06.10.2019  

09.06.2019 - 16.06.2019          08.09.2019 - 15.09.2019  

16.06.2019 - 23.06.2019          15.09.2019 - 22.09.2019  

23.06.2019 - 30.06.2019          22.09.2019 - 29.09.2019    

Trīsvietīgie apartamenti.    299 €+ekskursijas 99 € / bez ekskursijām 398 € 

Viesnīcā Iberia 3*ar brokastīm (viena vieta divvietīgā numuriņā)   389 €+ekskursijas 99 € / bez ekskursijām  479 € 

 

30.06.2019 - 07.07.2019  

07.07.2019 - 14.07.2019 

14.07.2019 - 21.07.2019 

21.07.2019 - 28.07.2019   

Trīsvietīgie apartamenti.   309 €+ekskursijas 99€ / bez ekskursijām  398 € 

Viesnīcā Iberia 3*ar brokastīm (viena vieta divvietīgā numuriņā)   419 €+ekskursijas 99 € / bez ekskursijām  509 € 

 

28.07.2019 - 04.08.2019  

04.08.2019 - 11.08.2019 

11.08.2019 - 18.08.2019  

18.08.2019 - 25.08.2019 

25.08.2019 - 01.09.2019    

Trīsvietīgie apartamenti.   319 €+ekskursijas 99 € / bez ekskursijām  408 € 

Viesnīcā Iberia 3*ar brokastīm (viena vieta divvietīgā numuriņā)   419 €+ekskursijas 99 € / bez ekskursijām  509 € 

 

 
TŪRES PROGRAMMA: 
 
1. DIENA 
Tikšanās Rīgas lidostā (precīzu tikšanās laiku precizējiet 1-2 dienas pirms lidojuma). 
Lidojums Rīga-Kutaisi (~6:10-11:05).  Transfers uz Batumi. 
Izmitināšana viesnīcā Iberia 3* (iespējama izmitināšana citā viesnīcā, tāda paša kategorija). 
Viesnīca Iberia 3* atrodas10 minūšu gājiena attālumā no Melnās jūras piekrastes un netālu no Batumi akvaparka (1 km) un 
Batumi delfinārija (3 km). Viesnīcas teritorijā ir bezmaksas wi-fi. Numuriņi aprīkoti ar gaisa kondicionieri, televizoru, vannas 
istabu. 
Izmitināšana apartamentos (trīsvietīgie apartamenti). 
Mājīgi apartamenti, mūsdienīgās un jaunās ēkās, kuras atrodas netālu no pludmales (500m). Apartamentos ir viss 
nepieciešamais komfortablai izmitināšanai: aprīkota virtuve ar traukiem, kondicionieris, veļas mašīna, TV, gludeklis, fēns, 
dvieļi, vannas istabas aksesuāri, gultas veļa. 
Apartamentu tuvumā - veikali, restorāni, kafejnīcas, aptiekas, valūtas maiņas punkti, bankas.   Atpūta pie jūras. 

2. DIENA 
Brokastis. Atpūta pie jūras.  Dienas otrajā pusē ekskursija Batumi. 
Batumi – pilsēta un osta Melnās jūras piekrastē. Batumi ir Adžārijas galvaspilsēta un galvenais tūrisma centrs mūsdienu 
Gruzijā, kas piesaista tūristus ar vēsturisko centru pilsētā.  Atgriešanās viesnīcā. 

3. DIENA 
Brokastis. Atpūta pie jūras.  

4. DIENA 
Brokastis. Atpūta pie jūras. 

5. DIENA 
Brokastis. Atpūta pie jūras. 

6. DIENA 



Brokastis. Atpūta pie jūras. 
Dienas otrajā pusē ekskursijas brauciens uz kalnaino Adžāriju. Slavenā ūdenskrituma Mahunceti apmeklējums, kā arī 
apmeklēsim arkveidīgo carienes Tamāras tiltu. Tālāk mūsu ceļš ved uz vecāko cietoksni Gruzijā – Gonio cietoksni (ieejas 
biļete ~2$). Tālāk ir Botāniskā dārza apmeklējums (ieejas biļetes ~5$).   Atgriešanās viesnīcā. 

7. DIENA 
Brokastis. Atpūta pie jūras. 

8. DIENA 
Brokastis. Numuriņu atbrīvošana agri no rīta. 
Transfērs uz lidostu. Lidojums Kutaisi-Rīga (11:35-14:40). 

 
EKSKURSIJU-TRANSPORTA PAKETE   99 € 
Ekskursijas brauciens uz kalnaino Andžāriju un Botāniskā dārza apmeklējums (ieejas biļetes tiek apmaksātas atsevišķi)  
Ekskursija Batumi  
Transfērs lidosta-viesnīca-lidosta 
 
CEĻOJUMA CENĀ IEKĻAUTS 
Lidojums Rīga-Kutaisi-Rīga 
1 maza soma ( 42 х 20 х 30 cm) 
Dzīvošana Batumi - 7 naktis 
Transporta apkalpošana 
 
PAPILDUS JŪS VARAT IEGĀDĀTIES 
Nododamā bagāža 20 kg (vienā virzienā)- iegādājoties ceļojumu 45 € 
Nododamā bagāža 32 kg (vienā virzienā) - iegādājoties ceļojumu 55 € 
Nododamā bagāža līdz 10 kg (55x40x20 сm) turp un atpakaļ 40 € 
 
PAPILDUS TIEK APMAKSĀTS 
Piemaksa par izmitināšanu vienvietīgā numurā - 170EUR 
 
APMAKSĀTS UZ VIETAS 
Ieejas biļetes apskates un izklaides vietās 
 
CENAS PĒC PIEPRASĪJUMA 
Ir iespējami arī citi izmitināšanas varianti apartamentos, sezonas piemaksas ir noradītas tabulā. 
Iespējama izmitināšana 4* viesnīcā - piemaksa no 120EUR 
Piemaksa par izmitināšanu divatā 3-vietīgos apartamentos:    
Jūnijs, Septembris:  40 €/cilv. 
Jūlijs:                               45 €/cilv. 
Augusts:                50 €/cilv. 
 
Piemaksa par izmitināšanu vienai personai 3-vietīgos apartamentos:    
Jūnijs, Septembris:  80 €/cilv. 
Jūlijs:                              90 €/cilv. 
Augusts:               100 €/cilv. 
 
SVARĪGA INFORMĀCIJA 
Precīzu laiku lūdzam pārbaudīt  1-2 dienas pirms brauciena 
Ieejas biļetes apskates un izklaides vietās tiek apmaksātas uz vietas 
Grupas vadītājs ir tiesīgs mainīt ekskursiju dienas un laiku kārtību neizmainot pašu tūres programmu 
Lūgums pievērst uzmanību, ka tūres cena var mainīties, sakarā ar aviobiļešu sadārdzinājumu 
Fiksētas vietas autobusā - 15 eur - pēc pieprasījuma 
Brīvs laiks būs paredzēts ja nebūs neparedzēti apstākļi, satiksmes sastrēgumi un citas atkāpes no grafika 



Ekskursijas notiek valodā kuru saprot 60% no ceļotāju grupas. 
Ceļošanai uz Šengenas un Eiropas Savienības valstīm, visām Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu pasēm jābūt derīgām 
līdz ceļojuma beigām 
Ceļošanai ārpus Šengenas un Eiropas Savienības, visām pasēm jābūt derīgām vismaz 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām 
Ceļošanai ārpus Šengenas nav derīgas Latvijas pilsoņa un nepilsoņa pases ar derīguma termiņu 50 gadu (izdotas līdz 
19.11.2007) 
Aviokompānija Ryanair un Wizz Air – nepiedāvā iespēju lidmašīnā sēdēt kopā. Ja lidojuma laikā vēlēties sēdēt kopā – 
precizējiet piemaksu par šo pakalpojumu pie menedžera. 
Latvijas Nepilsoņi nevar ceļot ārpus Latvijas ar ID karti 

 
 


