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ARMÈNIA i GEORGIA 
 

Sortides en grup:   5 abril – 22 maig – 26 juny – 7 i 28 agost – 16 octubre 

 

8 dies / 7 nits  

 

 
Dia 1. Erevan 
Arribada a l'aeroport internacional de Zvartnots. Recollida i trasllat a l'hotel.  
 
Dia 2. City tour per Erevan - Echmiadzin - Zvartnots (100 km) 
Al matí, trobada amb guia turístic i començarem un recorregut per la ciutat de Erevan. Sortida cap a Echmiadzin 
que és només a 20 km La catedral Etchmiadzin és coneguda com el centre de l'església Armènia- gregoriana, 
considerada una de les primeres esglésies cristianes de l'món. Pel camí de tornada visitarem les ruïnes d'el 
temple de Zvartnots (angels celestials). És la perla de l'arquitectura de segle VII (UNESCO). Temps lliure per a 
Dinar. A continuació, visitarem el museu i monument anomenat Tsitsernakapert, dedicat a víctimes de l'genocidi 
armeni. Recorregut per la ciutat d'Erevan i visita panoràmica de la ciutat. A la tarda visitarem Vernissage que és 
el lloc perfecte per aconseguir una mica de sabor d'Armènia i un escenari únic per presenciar la fusió entre les 
tradicions nacionals amb gust contemporani. Allotjament en hotel a Erevan. 
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Dia 3. Erevan - Khor Virap - Noravank - Erevan (250 km) 
Després de l'esmorzar, excursió a el monestir de Khor-Virap (segles IV-XVII) situat a la vall de Ararat ens conta 
la bíblia que la muntanya Ararat, on va parar l'arca de Noè. La importància és que e connectat amb Gregorio El 
Il·luminador, que va introduir el cristianisme a Armènia. Temps lliure per a Dinar. Seguirem amb la visita a el 
monestir de Noravank - centre religiós i cultural de segle XII situat en un estret congost que és coneguda pels 
seus alts, escarpats penya-segats de color vermell-castany de maó, davant de el monestir. Retorn a la ciutat de 
Erevan. Allotjament. 
 

 
 

 
Dia 4. Erevan - Llac Sevan - Garni - Geghard - Erevan (250 km) 
Després d’esmorzar sortida cap al Llac Sevan -un dels llacs alpí-muntanyosos més grans d'aigua dolça al món. 
El llac també és famós per la seva península i complex medieval de l'església construïda l'any 874. Seguirem el 
nostre viatge cap a Garni, un poble que és famós pel seu temple pagà Garni, que va ser construït al segle I d.C. i 
dedicat a el déu hel·lenístic Mitra. Sortirem cap al monestir de Gueghard (UNESCO) - l'obra mestra insuperable 
de l'arquitectura armènia de segle XIII. Algunes de les esglésies de l'complex estan magistralment tallades en 
una roca enorme. Retorn a Erevan. Allotjament. 
 

 
 
Dia 5. Erevan - Sadakhlo (entrada a Geòrgia) - Tbilisi 
Sortida cap a la frontera d'Armènia i Geòrgia (sense guia). Formalitats frontereres, canvi de vehicle i de guia. 
Tbilisi - Tour per la ciutat Tindrem unes hores inoblidables de familiarització amb la capital que és una ciutat 
multiètnica i multireligiosa construïda al segle V al llarg de l'tortuós vall del riu Mtkvari. Aquí es troben a prop l'un 
l'altre esglésies ortodoxes, gregorianes, catòliques romanes, sinagoga i mesquita. Començarem l'excursió des de 
l'església medieval Metekhi (sig.XIII); Caminarem pel centre descobrint els carrers amb els característics balcons 
de fusta que li atorguen personalitat a la ciutat; Visitarem la sinagoga, la catedral de Sioni (sig.XIII), la basílica de 
Anchiskhati (sig.VI); Pujarem fins a la fortalesa de Narikala (sig.IV) que domina l'horitzó de l'nucli antic; 
Continuarem explorant el barri dels banys de Sofre a l'estil oriental. Allotjament en hotel a Tbilissi.  
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Dia 6. Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistsikhe - Tbilisi (210 km) 
Després d'esmorzar sortida cap a Mtskheta, l'antiga capital del Regne de Geòrgia i ciutat museu patrimoni de la 
UNESCO. Visita de el monestir de Jvari (creu) de segle VI construït en el mateix punt on Santa Nino havia erigit 
una creu de fusta per celebrar la conversió d'Iberia a l'cristianisme. Continuació amb la visita de la catedral de 
Svetitskhoveli que és la catedral més sagrada de Geòrgia on es diu que va ser enterrada la túnica de Crist. 
Després ens dirigirem cap a la ciutat de Gori. Tindrem una breu parada a veure dóna extern el museu de Stalin. 
Seguirem el nostre viatge cap a Uplistsikhe - l'antiga ciutat de les coves i un dels assentaments urbans més 
antics de Geòrgia on descobrirem diverses estructures d'aquell llavors: un teatre, una farmàcia i diversos palaus. 
A la tarda retorn a Tbilisi. Allotjament. 
 

 
 
Dia 7. Tbilisi - Alaverdi - Gremi - Khareba - Tsinandali - Tbilisi (310 km) 
Després d'esmorzar sortida cap a Kakheti, la regió vinícola de Geòrgia, que s'associa amb el bon vi i l'hospitalitat 
excepcional. Visita de la majestuosa catedral de Alaverdi fundat al segle VI per un dels Tretze Pares Sirios- José 
Alaverdeli avui convertit en el centre espiritual de la regió que és una joia arquitectònica de Kakheti. A 
continuació, visita de l'monument arquitectònic - Gremi (sig.XVI) una ciutat comercial animat a la Ruta de la 
Seda. Visita de la ciutadella reial i l'Església dels Arcàngels pintat al segle XVI. Visita al celler "Khareba" tallat a 
la roca de l'túnel i degustació de vins produïts tant per mètode georgià com europeu. Dinar lliuire. Continuarem 
cap Tsinandali on visitarem la Casa-Museu de l'príncep i poeta romàntic Alexandre Chavchavadze (sig.XIX), qui 
va introduir a Geòrgia el mètode europeu de preparació de el vi. A la tarda retorn a Tbilisi. Allotjament en hotel a 
Tbilissi.   

 

 
 
Dia 8. Tbilisi 
Trasllat a l'aeroport de Tbilisi. (Sortida cap al lloc d’origen) 
 
 
  PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE  (Hotel 3***): 755 € 
  Suplement Habitació Individual:   135 € 
 
  PREU PER PERSONA EN HAB. DOBLE  (Hotel 4****): 840 € 
  Suplement Habitació Individual:   215 € 

 
 

Els preus NO inclouen els vols.  
Els podem ajudar a fer reserva de vols a partir de 490 € (Taxes incloses). Consultar. 
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El preu inclou: 
• Trasllats: Aeroport - Hotel - Aeroport 
• Transport corresponent a el programa de viatge 
• Guia cultural de parla hispana durant els dies del tour 
• Tots els allotjaments: 4 nits a Erevan i 3 nits a Tbilisi  
• Règim alimentari: Dormir i esmorzar (esmorzar en hotel) 
• Totes les entrades als llocs segons programa 
• 1 x degustació de 2 tipus de vi al celler Khareba 
• 1 ampolla d'aigua per dia per persona 
 
El preu no inclou: 
• Bitllets de l’avió 
• Assegurança de viatge 
• Begudes alcohòliques 
• Propines 
• Els serveis no inclosos en el programa 
 
• Opcional:  Dinar - € 16    -   Sopar - € 19 
• Opcional:  Tot terrenys fins a la catedral de Guergueti- € 25 per cotxe (6 pax). 
 
 
Hotels de 3 *: 
Erevan:  Hotel Silachi 3 *   https://hotelsilachi.am 
Tbilisi:  Light House 3 *   http://www.lh-hotel.info/home.php 
 
Hotels de 4 *: 
Erevan:  Hotel Ani Plaza 4 *   https://anihotel.com 
Tbilisi:  Hotel Astoria Tbilisi 4 * http://astoriatbilisi.ge 
 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A VIATJAR A GEÒRGIA I ARMÈNIA 
• Per viatjar a Geòrgia i Armènia des d'Espanya o qualsevol país de la Unió Europea no és necessari obtenir 
visat .  
Per a més informació visiti la pàgina web: 
 
Geòrgia - https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng 
 
Armènia - https://www.mfa.am/en/visa/ 
 
  
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Els dilluns museus estan tancats; 
És recomanable portar protector solar, jaqueta impermeable, sabates còmodes per caminar en alguns punts 
d'interès turístic; 
No està permès entrar amb pantalons curts a les esglésies; 
Les dones han de portar vel / mocador per cobrir-se el cap en les esglésies ortodoxes. 

 

 

 

 


