
Tbilisis – Omalo –  Tbilisis 

 1 diena.  Atvykimas 

 2 diena.  Tbilisis - Omalo 

 3 diena.  Omalo - išvykimas iš Kaukazo diapazono 

 4 diena.  Omalo – Telavi 

 5 diena.  Telavi – Rustavi 

 6 diena.  Rustavi – Tbilisis 

 7 diena.  Tbilisis - laisva diena 

 8 diena.  Išvykimas 

1 diena.  Atvykimas 

Pervežimas iš Kutaisi oro uosto į viešbutį Tbilisyje.    

2 diena.  Tbilisis - Omalo 

Ryte po pusryčių vyksta instruktažas (susitikimas). Gausite reikiamus motociklo naudojimo nurodymus ir informaciją 

apie maršrutą.  Po instruktažo (susitikimo) - motociklų paruošimas ir bandomasis važiavimas.  Mechanikas pritaikys 

motociklą prie jūsų  vairavimo stiliaus ir suteiks jums 100% techniškai  suderintą motociklą Enduro kelionei į Omalo. 

Gidas lydės jus palei kalnagūbrį,  skęstantį žaliame aksome, palei žydrą kaip akys ežerą. Nusileidus į garsųjį Alazani 

slėnį, garsėjantį  senovine  vyndarystės kultūra,  stotelėje prie upės bus pasiūlytas piknikas, siekiant sustiprinti  jėgas  

ir nuotaiką prieš pakilimą į Omalo, kuris yra 2926 m  aukštyje virš jūros lygio. Važiuosite aukščiausiu, siauriausiu,  

gražiausiu  Gruzijos keliu, kuris veda aukštyn ir žemyn, vingiuoja upės tarpekliuose, apsuptuose grandiozinių Kaukazo 

kalnų.  Vaizdai privers širdį  plakti dar stipriau.  Grandiozinės Enduro kelionės diena, grandiozinių  nuotraukų diena,  

grandiozinių įspūdžių diena.   

Maršruto sudėtingumas: 1,5 – 2 

ilgis: 180 km 

Asfalto ir bekelės santykis: (%) 20/80 

Aukštis: 2926 m 

3 diena.  Kelionė po Kaukazą – Omalo apylinkėse 

Enduro turas Kaukazo širdyje: motociklu užkilsite į 3200 m  aukštį virš jūros lygio ir dangiškoje tyloje mėgausitės  

Kaukazo didybe.  Aplankysite atokiausius Tusheti kampelius, paliksite kasdienį gyvenimo šurmulį už savęs.   

Susipažinsite su spalvingais vietiniais gyventojais, patirsite paprastą, tradicinį svetingumą.  Suprasite, kad  labai 

lengva tapti laimingu. 

Maršruto sudėtingumas: 1-2 

Ilgis: 80 km 

Asfalto ir bekelės santykis: (%) 0/100 

Preliminarus aukštis: 3400 m 

4 diena.  Omalo — Telavi 

Enduro turas Telavi mieste: važiuosite atgal į Alazani vyno karalystės slėnį, tačiau kalnai atvers visiškai naujus 

netikėtus vaizdus. Užtruksime šiek tiek laiko, kad užfiksuotumėte šią Kaukazo didybę.  

Šios dienos kelionės tikslas - vaizdingas miestas - tvirtovė Telavi, tingiai paskendęs žalumoje, įsikūręs Alazani slėnio 

širdyje. Vietiniai gyventojai vadina  jį vaizdingu miestu. Saulėlydžio metu su taure vyno  pamatysite grandiozinius 

Alazani slėnio užkulisius ir didingą Kaukazą,  skęstantį išeinančios dienos prieblandoje. 

Maršruto sudėtingumas: 1-2 

Ilgis: 160 km 

Asfalto ir bekelės santykis: (%) 15/85 



5 diena.  Telavi - Rustavi 

Kelionės kulminacija yra 145 kilometrai palei uolėtą perėją ir toliau palei keistą mėnulio savanos kraštovaizdį, kuris 

sugeria visas vaivorykštės spalvas. Pakeliui, kalnuose atsidarys nuošalus uolų vienuolynas, papuoštas Bizantijos 

laikotarpio sieninėmis freskomis.  Vienuolynas yra paslėptas nuo masinio turisto akių.  Taigi, šis prieinamumas yra 

puikus išskirtinumas.  

Maršruto sudėtingumas: 2-2,5 

Ilgis: 140 km 

Asfalto ir bekelės santykis: (%)10/90 

6 diena.  Rustavi-Tbilisis 

Enduro turas Tbilisyje: jūsų laukia  turtingas reljefas  bekelėje per kalnus. Taip pat  Trialleti  su viršūne 2803 m.  

Enduro kelionėje  gausu  stepių, uolėtų, miško takų ir upių perėjų.  Dienos pabaigoje jūsų laukia gruziniška virtuvė 

lankomiausiame Gruzijos restorane. 

Maršruto sudėtingumas: 1,5-2 

Ilgis: 130-140 km 

Asfalto ir bekelės santykis: (%) 15/85 

7 diena.  Laisvas laikas.  Apsilankymas sieros voniose arba ekskursija po miestą.  

8 diena. Išvykimas 

 Į kelionės kainą įskaičiuota: 

• 7 dienų viešnagė skirtinguose Gruzijos regionuose 

• 7 nakvynės viešbučiuose, dviviečiuose kambariuose su pusryčiais 

• Pietūs kelionės metu (5 kartai) 

• Iškilminga vakarienė 

• Motociklai Sherco 450 (5 dienos) 

• Lydintis gidas su motociklu 

• Mechanikas 

• Atsarginis motociklas 

• Bagažo palydos automobilis 

• Kuras  palydos automobiliui 

• Kuras  jūsų ir gido motociklui  

• Geriamasis vanduo keliaujant 

• Integruoti praktiniai ir praktiniai patarimai, kaip tobulinti vairavimo techniką 

• Sudėtingumo lygio pritaikymas  

 Į paketo kainą neįskaičiuota: 

• Lėktuvo skrydžiai 

• Vakarienės, alkoholiniai gėrimai 

• Ekipiruotė 

• Kelionės atšaukimo išlaidos 

• Lokalios pramogos/paslaugos, lankomi objektai 

• Jei reikia, transporto paslaugos į gydymo įstaigą (apdraustos  keliautojo draudimo polisu) 

P.S. Pasiimant motociklą reikės palikti 600 Eur depozitą ir pasirašyti motociklo nuomos sutartį. 

 


