O S FA S C Í N I O S DA G E Ó R G I A C O M A Z E R B A I J ÃO & A R M Ê N I A
INCLUINDO DUBAI

• Saída: 01.Maio.2020 •
• Grande destaque da belíssima Geórgia, nação repleta de deliciosos
vinhos. Hospedagem de 4 noites na belíssima Tbilisi. Veremos cidades
de contos de fadas com uma das melhores gastronomias do mundo!
• Ainda na Geórgia, hospedagem em Borjomi e na cidade das
cavernas de Vardzia. E mais: Mtskheta, Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO e Gori, cidade natal de Stalin.
• No Azerbaijão, hospedagem em Baku, cidade inesquecível e
surpreendente por sua mistura da arquitetura antiga e a ultramoderna.
Com visita a Ateshgah, Yanar Dag e a Cidade Antiga.
• Toda a hospitalidade da Armênia, nação berço do cristianismo.
Hospedagem em Yereván, capital do Jazz, e visita a Dilijan, Sevan
Lake, Khor Virap, Noravank, Geghard e Garní.
• Grand-finale com 2 noites na incrível Dubai!
• Um programa com 10 refeições incluídas. Um deleite para os
amantes da gastronomia!
01.05.20 • BRASIL / BAKU
Em horário a ser determinado, apresentação no Aeroporto do Rio de
Janeiro para embarque com destino a Baku.
02.05.20 • BAKU
Chegada à Baku, recepção e traslado ao Hotel Sapphire (ou similar).
Com 2,2 milhões de habitantes, a capital do Azerbaijão é a maior
cidade do mundo abaixo do nível do mar, e a mistura de arquitetura
antiga e ultramoderna em suas ruas cria uma atmosfera surpreendente.
03.05.20 • BAKU / ATESHGAH / YANAR DAG
Café da manhã no hotel. Hoje conheceremos Ateshgah, o templo
dos adoradores do fogo. Em seguida, conheceremos a Yanar Dag,
um fenômeno da natureza! Traduzido da língua azerbaijana como
“montanha ardente”. Yanar Dag é uma colina flamejante, onde o fogo
que ocorre naturalmente nunca se apaga, nem na neve, nem na chuva.
04.05.20 • BAKU / ICHERI SHEHER
Após café da manhã, faremos um passeio, visitando os monumentos
históricos e arquitetônicos da cidade: veremos um panorama da cidade
da Baía de Baku e do Parque Upland. Em seguida, visitaremos a Cidade
Antiga, Icheri Sheher - com seus becos estreitos, passagens sinuosas,
antigas mesquistas, casas de banho e mercados medievais protegidos
pelos muros da Fortaleza Medieval de Ichari Sheher. Várias dezenas dos
monumentos histórico-arquitetônicos de Baku se encontram aqui, como o
Palácio Shirvanshakhs - símbolo da cidade de Baku -, e a Torre da Donzela.
05.05.20 • BAKU / TBILISI
Café da manhã no hotel. Dia livre em Baku. A noite, traslado para o
aeroporto para embarque com destino à Tbilisi. A capital da Geórgia
foi fundada no século V, e ao longo dos tempos dominada por

comerciantes, guerreiros, tiranos e ditadores. A história vive em suas
ruas. Acomodação no Hotel Mercure (ou similar).
06.05.20 • TBILISI
Café da manhã no hotel. Saída para conhecermos Tbilisi. Caminhando
por seu centro histórico, veremos a Igreja Metekhi e Basílica de
Achikhati, das mais antigas da cidade. A Catedral de Sioni, foi a
principal da cidade durante muitos séculos. Subida em Teleférico até a
Fortaleza de Narikala (se as condições climáticas permitirem), de onde
se abre espetacular vista panorâmica da Cidade Velha – a chamada
Kala -, Parque Europa e Rio Mtkvari. Após o almoço, conheceremos o
Museu Nacional de Tbilisi. ALMOÇO INCLUÍDO.
07.05.20 • TBILISI / KAZBEGI / TBILISI
Café da manhã no hotel. Saída até a região das montanhas do Grande
Cáucaso! À bordo de veículos 4x4, atravessando florestas e campos
alpinos, chegada à Igreja da Santíssima Trinidade de Gergeti. O prédio,
que é um símbolo nacional, fica empoleirado na colina Tsminda
Sameba (Santíssima Trindade). Teremos a oportunidade única de
almoçar com com uma família local, aproveitando e aprendendo
sobre a gastronomia georgiana! Retorno a Tbilisi. ALMOÇO INCLUÍDO.
08.05.20 • TBILISI / SIGNAGI / BODBE / TBILISI
Café da manhã no hotel. Viajaremos para a região Kakheti, terras das
vinícolas e maior região produtora de vinho no leste do país. Em 2013,
a técnica de fazer vinho em Kvevri - jarras de barro, foi declarada como
Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Chegada a Signagi,
cidade que foi habitada principalmete por artesãos, comerciantes
e inúmeros viajantes da famosa Rota da Seda. Em continuação,
conheceremos o convento das freiras Bodbe (s. VII-XIX), onde está

enterrada a evangelizadora da Geórgia, Santa Nino. Ainda hoje, em
visita a uma vinícola local com degustação! ALMOÇO INCLUÍDO.
09.05.20 • TBILISI / MTSKHETA / GORI / BORJOMI
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Mtskheta, uma das
cidades mais antigas da Geórgia, habitada desde o segundo milênio
a.C. Sagrada para a Igreja Ortodoxa, é pequena e charmosa - um
autêntico museu vivo! Visita à Igreja de Jvari, obra-prima do período
medieval, e Svetitskhoveli - onde, segundo a crença georgiana, está
guardada a túnica de Cristo. Ambos os prédios são Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Próxima parada, Museu de Stalin, em
Gori, cidade natal do sucessor de Lênin. Chegada à Uplistiskhe,
impressionante cidade de cavernas esculpidas na rocha calcária.
Continuação e chegada em Borjomi. Hospedagem no Hotel Borjomi
Rixos (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO.
10.05.20 • BORJOMI / BORJOM-KHARAGAULI PARK / BORJOMI
Café da manhã no hotel. Visita ao Parque Nacional Borjom-Kharagauli o maior da Geórgia. Faremos uma caminhada no parque, com duração
aproximada de uma hora e meia. Pausa para um delicioso piquenique
de almoço. Em seguida, embarcaremos no trem Kuku, que vai de
Borjomi a Bakuriani. Passando pela floresta, desfrutaremos de uma
natureza incrível, e paisagens deslumbrantes! Retorno a Borjomi.
11.05.20 • BORJOMI / VARDZIA
Café da manhã no hotel. Saída até a cidade das cavernas de Vardzia,
perto da fronteira com a Turquia, no sul da Geórgia. Exploraremos o
complexo da cidade rupestre, datado do século XII. As cavernas se
estendem ao longo do penhasco por cerca de quinhentos metros e em
até dezenove camadas. Impressionante! Almoço em restaurante local.
Chegada no Hotel Vardzia Resort (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO.
12.05.20 • VARDZIA / TBILISI
Café da manhã no hotel. Iremos nos dirigir até Tbilisi pelos lagos
Faravani e Sagamo - um dos lugares mais pitorescos da Geórgia.
Chegada em Tbilisi e restante da tarde livre para compras e relaxamento!
Hospedagem no Hotel Mercure (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO.
13.06.20 • TBILISI / SADAKHLO / DILIJAN / SEVAN LAKE / YEREVAN
Café da manhã no hotel. Saída para Sadakhlo. Ali, trocaremos de guia e
carro, e continuaremos a viagem com destino à Armênia. Visitaremos o
Mosteiro de Hagartsin. Em seguida, parada na cidade termal de Dilijan,
conhecida como “Suíça Armênia” pelos habitantes locais. Seguiremos
em direção ao Lago Seván, um dos maiores lagos alpinos em todo o
mundo. Visitaremos a Península de Sevan e o Mosteiro de Sevanavank
do século IX, destinado principalmente aos monges de Echmiadzin.
Por fim, chegaremos a Yerevan, capital da Armênia. Hospedagem no
Grand Hotel Golden Tulip Yerevan (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO.
14.05.20 • YEREVAN
Café da manhã no hotel. Começaremos o dia com uma visita guiada de
Yerevan - a capital e maior cidade da Armênia, além de uma das mais
antigas cidades continuamente habitadas do mundo. Visitaremos os
principais pontos de interesse da cidade. Na sequência, passagem pelo
Complexo de Cascade. Seguiremos viagem até Echmiadzin e depois
até as ruínas da catedral de Zvartnots, Patrimônio Mundial da UNESCO.
ALMOÇO INCLUÍDO.
15.05.20 • YEREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / YEREVAN
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Monastério de Khor
Virap, de onde se abre uma majestosa vista do bíblico Monte Ararat.
O prédio, dos lugares mais sagrados no país, é considerado o berço
do Cristianismo Armênio. À continuação do passeio, passagem pelo
Mosteiro de Noravank. Em meio à natureza, aboletado em meio as
rochas vermelhas do Canyon de Gnishik, é magnífico! Almoço em
restaurante local e visita à Caverna de Areni. A vinícola mais antiga do
mundo! ALMOÇO INCLUÍDO.
16.05.20 • YEREVAN / GEGHARD / GARNÍ / YEREVAN
Em horário adequado traslado ao aeroporto de Marseille para
embarque com destino ao Brasil. Chegada ao Brasil e embarque para
sua cidade de origem.

17.05.20 • YEREVAN / DUBAI
Após o café da manhã, saída com destino à Dubai. Chegada e
hospedagem no Hotel Hilton Garden Inn Mall of Emirates (ou similar).
Restante da tarde livre em Dubai.
18.05.20 • DUBAI
Dia livre em Dubai.
19.05.20 • DUBAI / RIO DE JANEIRO
Em horário adequado traslado ao aeroporto para embarque com
destino ao Brasil.
ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Bilhetes Aéreos Internacionais em Classe Econômica (Rio de
Janeiro/Baku e Dubai/Rio de Janeiro);
• Bilhetes Aéreos Internos em Classe Econômica (Baku/Tbilisi);
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com acréscimo) com
café da manhã diário;
• Refeições mencionadas na programação;
• Taxas de entrada / ingressos mencionados no programa.
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a parte terrestre e
fluvial da excursão. IMPORTANTE: O Guia Brasileiro acompanha o
grupo caso o tour alcance um número mínimo de passageiros.
• Traslados e passeios com guia falando português, espanhol ou inglês.
Sempre que necessário - e permitido - o Guia Brasileiro fará a tradução.
• Todos os traslados segundo o itinerário em veículos privativos.
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o mesmo é disponibilizado
(1 mala por pessoa).
• Seguro Viagem e Cancelamento EUROMAX (ou similar) Cobertura até 60.000USD. Cobertura para cancelamento de viagem
(conforme condições): até 5.000USD (**Esta opção é facultativa.
Consulte). IMPORTANTE: Traslados aeroporto/hotel/aeroporto
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos voos indicados
para o grupo.
NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR
• Vistos de Turismo para portadores de passaporte emitido por países
para os quais o mesmo é necessário (favor consultar);
• Refeições não mencionadas no programa;
• Bebidas durante as refeições incluídas no programa;
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas públicas e/ou privadas
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, souvenires,
lavanderia, gorjetas etc;
• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como cancelamento de
voos e ferries, doença, acidentes, bloqueios de estradas, intempéries
PARTE TERRESTRE + ÁEREA
POR PAX EM DUPLO

US$ 5.586,00

SUPLEMENTO SINGLE

US$ 1.050,00

TAXAS
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

INCLUÍDO

TAXAS AEROPORTUÁRIAS

US$ 384,00

• CONSULTE PARTE AÉREA INCLUÍDA •
• Para parte aérea, documentacão, preços atualizados, condições de
pagamento, cancelamento e mais informações, consulte.
• Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Disponibilidade mediante ato da reserva. Valores convertidos em reais
no câmbio do dia no ato da compra.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

