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Cód. 08146L

DATAS DE SAÍDA (De 6 Janeiro a 13 Dezembro 2020) 
- Saídas DIÁRIAS

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.450 USD

Cáucaso 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria “A” Turista 3*/4* 
Bakú: Winter Park 4* 
Sheki: Sheki Saray Hotel 4* 
Tbilisi: Astoria 4* 
Gudauri: Carpe Diem 3* 
Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Ierevão: Holiday Inn Express 3*S 
Categoria “B” Primeira 4* 
Bakú: Winter Park 4* 
Sheki: Sheki Saray Hotel 4* 
Tbilisi: Ramada Encore 4*  
Gudauri: Ramada Encore 4* 
Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Ierevão: Tufenkian Historic 4* 
Categoria Superior 4*/5* 
Bakú: Boulevard Hotel Autograph Collection 5* 
Sheki: Marxal Resort & Spa 4* 
Tbilisi: Sheraton Metekhi Palace 5* 
Gudauri: Ramada Encore 4* 
Dilijan: Dilijan Resort 4* 
Ierevão: Grand Hotel Yerevan 5*

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Rogamos consultar seu consulado sobre a tramitação do visto 

para entrar nos países que se vão visitar. 
- Possibilidade de adicionar noites extras no inicio e no final do tour. 
- Na Armênia está totalmente proibido sacar ou introduzir a 

divisa nacional do país. Somente se pode pagar em moeda 
nacional, o “Dram”, 1 USD = 477,57 Dram.

Este Programa Inclui: 
- 12 noites de alojamento no hotel escolhido em quar-

to duplo standard com banheira e/ou ducha. 
- 12 cafés da manhã/8 almoços/3 jantares  
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Transporte segundo o programa em carro, micro ôni-

bus ou ônibus de luxo com A/C. 
- Visitas indicadas no itinerário com guia de língua 

espanhola.  
- Entradas a monumentos. 
- Visto de Azerbaijão (somente para nacionalidades 

que o permitem) 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo, vistos da Armênia/Geórgia, gorjetas, 

bebidas alcoólicas nas refeições, serviço de maleiros, 
e/ou qualquer outro serviço não indicado especifica-
mente no itinerário indicado.

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)
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Dia 1º Baku 
Chegada a Baku, encontro com guia 
e condutor, traslado ao hotel. Noite 
em Baku. 
Dia 2º Baku/Península Absherón/ 
Baku  
• Café da manhã + almoço  
Começaremos com a visita do cen-
tro histórico de Baku "Icheri She-
her": o Palácio dos Shirvans (século 
XV), a Torre da Donzela (século XII), 
a mesquita de Juma (século XII), o 
cemitério dos Mártires... Também 
visitaremos algumas lojas de anti-
guidades e tapetes do centro histó-
rico. Almoço em restaurante local. 
Continuaremos com a Grande Baku, 
onde percorreremos os principais 
lugares da Península Abseron: visi-
taremos Ateshgah, o Templo dos 
Fiéis do Fogo em Surakhany. Tam-
bém visitaremos Yanar Dag (montan-
ha de fogo), uma montanha literal-
mente ardente, o único lugar desse 
tipo deixado no Azerbaijão. No final 
do dia, visitaremos o Centro Cultu-
ral Haydar Aliyev. Alojamento. 
Dia 3º Baku/Shemakhi/Sheki  
• Café da manhã + almoço 
Saída para Sheki. No caminho, visita-
remos o mausoléu de Diri Baba (s. 
XV) em Shemakhi. Almoço em res-
taurante local. Continuação para 
Sheki, onde visitaremos o Palácio 
Sheki Khan, o Caravançarai e a 
aldeia de Kish com sua igreja alba-
nesa. Alojamento 
Dia 4º Sheki/Lagodekhi/Gremi/ 
Kvareli/Alaverdi/Tbilisi 
• Café da manhã + almoço • 350 km. 
Saída para Lagodekhi, a fronteira do 
Azeri com a Geórgia, aonde chegare-
mos às 11h. Após os procedimentos 
de fronteira dos vistos e controle de 
passaportes, iremos para o lado geor-
giano, onde trocaremos de guia e 
ônibus. Saída para Kakheti, que é a 

região vinícola mais antiga da Geór-
gia. Visitaremos a fortaleza de 
Gremi e a adega de Jareba, esculpi-
da na rocha do túnel, e onde teremos 
uma degustação de vinhos produzi-
dos pelo método georgiano. Almoço. 
Visitaremos a Catedral de Alaverdi 
(século XI), que tem um mosteiro 
com peças do século VI. Continuação 
a Tbilisi realizando uma pequena 
parada em Telavi. Chegada e aloja-
mento em Tbilisi. 
Dia 5º Tbilisi 
• Café da manhã + almoço 
Neste dia, faremos uma visita guia-
da a Tbilisi, uma cidade encantadora 
construída no século V ao longo do 
tortuoso vale do rio Mtkvari. Visita-
remos a igreja de Meteji (século XIII), 
subiremos de teleférico para a forta-
leza de Narikala (século IV), os ban-
hos subterrâneos de enxofre. Tam-
bém caminharemos pelo centro da 
cidade com a Rua Shardeni e seus 
atraentes cafés e galerias. Visitare-
mos a sinagoga, a catedral de Sioni, 
a basílica de Anchisjati (século VI), o 
Museu Nacional de ourives artesa-
nais e, finalmente, visitaremos a 
principal Avenida de Rustaveli, 
onde veremos o Parlamento, a 
Ópera, o Ballet e o Teatro de Tbilisi. 
Alojamento. 
Dia 6º Tbilisi/Mtskheta/Gori/ 
Uplistsije/Gudauri 
• Café da manhã + jantar • 270 km. 
Saída para Mtskheta, a antiga capital 
do Reino da Geórgia e Patrimônio da 
UNESCO, que está localizado no cru-
zamento da estrada militar e da Rota 
da Seda. Visita do Mosteiro Dshvari 
(s. VI), localizado no mesmo ponto 
em que Santa Nino ergueu uma cruz 
de madeira para celebrar a conversão 
da Ibéria (= Geórgia) ao cristianismo 
no s. IV. Visitaremos a Catedral de 
Svetitsjoveli (s. XI), onde foi enterra-

da a túnica de Cristo e há sido o local 
de coroação de reis e patriarcas da 
Geórgia. Continuaremos até Gori, a 
cidade natal de Stalin, onde fica o 
Museu Stalin que veremos de fora. 
Visitaremos Uplistsije, uma cidade 
"troglodita" esculpida na rocha data-
da de 1.000 AC. e onde poderemos 
ver várias estruturas da época: um 
teatro, uma farmácia e vários palá-
cios. Continuação para Gudauri. Alo-
jamento.  
Dia 7º Gudauri/Kazbegui/ 
Ananuri/Tbilisi 
• Café da manhã + jantar • 190 km. 
Saída para Kazbegi, de onde pegare-
mos um veículo 4X4 para o Mostei-
ro de Gergueti e de onde, se o 
tempo permitir teremos a oportuni-
dade de observar o Monte Kazbegi 
com 5.047 metros, acima do nível do 
mar. Continuaremos com a visita do 
castelo de Ananuri (s. XVII) e o 
reservatório de Jinvali com uma 
beleza impressionante. Regresso a 
Tbilisi. Alojamento. 
Dia 8º Tbilisi/Sadakhlo/Dilijan 
• Café da manhã + jantar • 220 km. 
Tempo livre pela manhã. Continua-
ção para a fronteira de Sadakhlo, 
aonde chegaremos por volta das 
16h00min. Procedimentos de fron-
teira e mudança de veículo e guia. 
Continuação para Dilijan. Alojamen-
to em hotel. 
Dia 9º Dilijan/Goshavank/ 
Lago Sevan/Ierevão 
• Café da manhã + almoço 
Saída para o mosteiro medieval de 
Goshavan. O mosteiro era um centro 
educacional e espiritual na Armênia 
medieval. Saída para o Lago Sevan, 
o maior lago alpino do mundo e o 
segundo maior lago de água doce. 
Almoço em restaurante local. Saída 
para Ierevão. Alojamento.

MOSTEIRO DE NORAVANK

l
Uplistsikhe
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Categoria base 2/3 pess. base 4/5 pess. base 6/7 pess. supl. indiv.

Cat. “A” 3.680 2.790 2.450 660 

Cat. “B” 3.810 2.915 2.590 759 

Cat. “C” 4.270 3.395 3.060 890

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (netos y aproximados) 
Por voo Madri/Bakú-Ierevão/Madri (aproximado) ...................................... Consultar 

Visto de Azerbaijão................................................................................................... 42 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde... 33 
Consulte preços a partir de Novembro 2020.

COMPLEXO ANANURI

TORRES DE FOGO - BAKÚDia 10º Ierevão/Etchmiadzin/ 
Zvarnots/Tsitsernakaberd/Ierevão  
• Café da manhã + almoço 
Começaremos o dia com a visita de 
Ierevão, uma cidade fundada em 
782 AC, sendo assim uma das cida-
des mais antigas do mundo. Visitare-
mos a Praça da República e os pon-
tos de interesse da cidade. Visitare-
mos o monumento chamado Tsit-
sernakaberd, dedicado às vítimas do 
genocídio armênio. Saída para Ech-
miadzin, 20 km de Yerevan, onde 
visitaremos a catedral Echmiadzin, 
conhecida como o centro da igreja 
armênio-gregoriana, uma das primei-
ras igrejas cristãs do mundo. Também 
visitaremos as ruínas do templo de 
Zvarnots (anjos celestiais), que é a 
pérola da arquitetura do S. VII.  
Regresso a Ierevão. Alojamento. 
Dia 11º Ierevão/Khor Virap/ 
Noravank/Ierevão  
• Café da manhã + almoço 
Saída para o mosteiro de Khor Virap 
(s. IV-XVII), localizado no vale de Ara-
rat, em frente à famosa montanha 
bíblica onde a arca de Noé parou. No 
caminho, visitaremos uma adega de 
vinho onde teremos uma degusta-
ção. Almoço em restaurante local. 
Continuação para o mosteiro de 

Noravank, centro religioso e cultural 
do s. XII, que está rodeado por uma 
paisagem impressionante. Regresso a 
Ierevão. Alojamento. 
Dia 12º Ierevão/Garni/Gebhard/ 
Matenadaran/Ierevão 
• Café da manhã + almoço 
Saída para o mosteiro de Geghard, 
parcialmente escavado na montanha 
adjacente, cercado por penhascos, 
incluído pela UNESCO na lista de 
Patrimônio Mundial da Humanidade. 
Continuação para Garni (32 km), que 
é famoso pelo seu templo Garni, 
construído na s. I d. C. pelo rei Tirida-
tes I da Armênia. No templo, vamos 
ouvir um concerto de Duduk. Almo-
ço em um restaurante local onde 
observaremos a elaboração do pão 
arménio "lavash". Regresso a Ierevão 
onde visitaremos Matenadaran, 
onde há uma grande quantidade de 
manuscritos e documentos históricos 
de toda a Europa e Ásia, alguns com 
miniaturas fascinantes. Também visi-
taremos o Vernissage, mercado de 
rico artesanato que mais parece um 
museu ao ar livre. Alojamento. 
Dia 13º Ierevão 
• Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. Fim dos serviços.
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