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Rugsėjo 8 d. skrydis Vilnius-Kutaisis 

Atvykimas į Kutaisio oro uostą 9:30 val. Keliaujame per centrinę Gruziją 
su nuostabiais vaizdais aplink į aukštikalnėse įsikūrusį, miškingą ir 
mineraliniais vandeninimis garsųjį Baržomio miestą. Atvykus į Boržomį – 
pietūs ir apžvalga po miestelį. Vakare keliauajme į kalnų kurortą 
Bakurianyje. Vakarienė ir nakvynė kalnų viešbutyje.  

 

Rugsėjo 9 d. Boržomis – Tbilisis 

Ryte po pusryčių keliaujame į Uplistsikhe, kuris vadinamas urvų miestu. 
Ažiūrėję šį unikalų miestą, toliau keliaujame į senąją Gruzijos sostinę 
Mtskhetą, kur galima tasti patį įdomiausią Gruzijos kultūrinį paveldą. 
Vakare atvykstame į sostinę Tbilisį. Vakarienė ir nakvynė Tbilisio 
viešbutyje.  

 

Rugsėjo 10 d. Kachetija 
Dienos išvyka į Kachetijos regioną, garsėjantį vynais. Aplankome Telavio 
katedrą ir Gremi tvirtovę, po to vykstame į Signagį, kur dalyvausime 
unikalioje vynų degustacijos ceremonijoje. Vakare sugrįžtame į Tbilisį. 
Laisvas laikas, vakarienė ir nakvynė viešbutyje.  

 

Rugsėjo 11 d. Tbilisis - Kutaisis  
Pažintis su Tbilisiu iki pietų. Papietavus keliaujame į Kutaisį, kur atvykę 
susipažinsime su įdomiausiomis šio miesto ir jo apylinkių vietomis. 
Nakvynė ir vakarienė viešbutyje Kutaisyje.  

 

Rugsėjo 12 d. Skrydis Kutaisis – Vilnius 

Ryte – pervežimas į oro uostą skrydžiui namo. 
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Į kelionės kainą įskaičiuota:  
 

  Viešbučiai 3*;  

 Pilnas maitinimas; 

  Ypatingi pietūs – vynų degustacija 

Kachetijoje; 

 Visi pervežimai komfortabiliu autobusu; 

 Visi lankytini objektai ir ekskursijos; 

 Vietiniai rusiškai kalbantys gidai; 

 Kelionės vadovas iš Lietuvos 

Į kelionės kainą neįskaičiuota:  
 

 Tarptautiniai skrydžiai; 

  Asmeninės išlaidos; 

 Draudimas. 

 

Skrydžiai: 
 
Vilnius – Kutaisis (Wizz Air) Rugsėjo 8 d. 05:05-09:30 
Kutaisis-Vilnius (Wizz Air) Rugsėjo 12 d. 10:00-12:30  
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Esame azartiškų, jaunų turizmo specialistų komanda, susibūrusi praplėsti Lietuvos keliautojų akiratį, ir 

atverti langą į didelį ir nepažintą Pasaulį. Mūsų išskirtinumas - kelionių industrijos išmanymas, Pasaulio 

pažinimas ir gebėjimas savo produktus pristatyti bei vykdyti itin kokybiškai ir inovatyviai. Visi mūsų 

maršrutai - autoriniai, patikrinti ir išbandyti, nestandartiniai ir visada unikalūs, skirti pažinti ir susipažinti su 

vietine kultūra ne pro autobuso stiklą, o gyvai - paliesti, pačiupinėti, paragauti, netgi jei tai atrodo svetima. 

Dauguma mūsų kelionių vadovų - lietuviai, gyvenantys lankomose šalyse ir išmanantys jas lyg tikri vietiniai. 

 

 

Yra “Magelano kelionių” laivą vairuojantis, vienas žinomiausių šių 

dienų Lietuvos keliautojų. Pats Dainius yra apkeliavęs beveik  

100 šalių keturiuose žemynuose ir visi mūsų maršrutai yra praeiti, 

sukurti ir paruošti būtent jo. Už nuopelnus Lietuvos turizmui  

Dainius 2006 m. gavo “Lietuvos Magelano” titulą. 

 

Daugumą savo kelionių, pagal kurias ir sukurti nauji mūsų maršrutai, 

Dainius yra aprašęs 3 knygose apie keliones - “Atgal į Afriką”, 

“Filipinai. Ugnies žiedo kerai” ir “Valgis. Meilė. Dvasia”.  

 

Dainius Kinderis ne tik sukuria ir paruošia naujus maršrutus, bet 

kartais ir pats vadovauja ekskliuzyvinėms kelionėms po Maroką, 

Filipinus, Kiniją ir Šri Lanką.  

 

 

Mielai atsakysime į visus Jūsų klausimus! 

 

Dainius Kinderis 

dainius@magelanokeliones.lt 

Tel. 8 5 206 0315 

Mob. 8 6 504 0462 

www.magelanokeliones.lt   
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