
 

 

2023 KALNU SLĒPOŠANA GRUZIJĀ 

GUDAURI 

 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 14.01., 21.01., 11.02. 

Rīga – Tbilisi - Gudauri 
• 10:45 tikšanās Rīgas lidostā iepretim airBaltic birojam 

• 12:45 – 19:05 airBaltic lidojums Rīga - Tbilisi 

• transfērs uz viesnīcu Gudauri ~4 st. 

svētdiena - piektdiena 

15.01.-20.01. 

22.01.-27.01. 

12.02.-17.02. 

• slēpošana Gudauri kūrortā 

• piektdienā pēc brokastīm numuriņu atbrīvošana, manu 

novietošanas bagāžas uzglabāšanas telpā, slēpošana līdz 15.00. 

Pēc slēpošanas transfērs uz viesnīcu Tbilisi 

sestdiena, 21.01., 28.01., 18.02. 

Gudauri -Tbilisi - Rīga 
• brīvais laiks Tbilisi, iespēja apmeklēt sēra pirtis 

• ~17:00 transfērs uz Tbilisi lidostu 

• 19:50 – 22:35 lidojums Tbilisi - Rīga 

 
 

4* viesnīca Gudauri Inn ar brokastīm 
cena personai 2-vietīgā numuriņā 680 EUR 

piemaksa par vienvietīgu numuriņu 225 EUR 

* viesnīca Gudauri Inn ar brokastīm http://gudauriinn.ge 

* pēc pieprasījuma arī citas viesnīcas vai dzīvokļa tipa apartamenti pie gondolas pacēlāja (pieejami sākot no divām 

personām) https://www.google.com/maps/place/Gudauri+Recreational+Area 

** Ja ceļojat viens, obligāta piemaksa par vienvietīgu numuru, gadījumā, ja neatrodas istabas biedrs! 

 

• slēpošanas sezona Gruzijā ilgst no decembra līdz aprīlim, šajā laikā – lielākoties uz dabīgā sniega seguma 

https://www.gudauri.info/about_gudauri/ 

• pacēlāju izmaksas: ~ no 20 EUR dienā 

 

Ceļojuma cenā ietilpst 

•  airBaltic lidojums Rīga - Tbilisi – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, 

ēdināšana nav iekļauta; 

• transfērs Tbilisi lidosta – Gudauri –Tbilisi viesnīca - Tbilisi lidosta; 

• viesnīca ar brokastīm; 

• viesnīcas transfērs no/uz kalnu 

14.01. – 21.01. 

21.01. – 28.01. 

11.02. – 18.02. 

8 dienas (6 dienas uz kalna) EUR 680 

http://gudauriinn.ge/
https://www.google.com/maps/place/Gudauri%2BRecreational%2BArea
https://www.gudauri.info/about_gudauri/


Ceļojuma cenā neietilpst 

• slēpošanas inventāra īre un avio bagāža; 

• veselības apdrošināšana; 

• kalnu slēpošanas instruktora pakalpojumi; 

• slēpošanas pacēlāja karte; 

• pusdienas, vakariņas 

 

Iespējamās papildizmaksas: EUR 

piemaksa par 5 vakariņām 25 

slēpošanas inventāra īre no 10 

slēpošanas inventāra pārvadāšana avio bagāžā 80 

apdrošināšana ap papildus risku (slēpošana, snovbords) no 20 

 
Pieteikšanās ceļojumam 

grupa avanss otrā iemaksa pilna 

summa 

14.01.-21.01. EUR 100 līdz 14.11. EUR 200 līdz 14.12. 

21.01.-28.01. EUR 100 līdz 21.11. EUR 200 līdz 20.12. 

11.02.-18.02. EUR 100 līdz 09.12. EUR 200 līdz 11.01. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

 
Atteikšanās no ceļojuma 

zaudētā 

summa 

14.01. – 21.01. 
grupa 

21.01. – 28.01. 
grupa 

11.02. – 18.02. 
grupa 

EUR 60 līdz 14.11. līdz 21.11. līdz 09.12. 

EUR 200 pēc 14.11 pēc 21.11. pēc 09.12. 

visa summa pēc 14.12. pēc 20.12. pēc 11.01. 

• iemaksāto summu līdz 01.01., 06.01., 27.01. var pāradresēt 

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga 6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. Papildus dokumenti 

nepilngadīgajiem: dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija. Ja ceļo bez vecākiem - notariāli apstiprināta 

viena vecāka atļauja. 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, valūtas kursa svārstību, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no 

pakalpojumu sniedzēja 

 


