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EREVAN

DILIJAN

CÓD: A G T U 0 5 EREVAN | DILIJAN | TBLISI 

DIA 1 - EREVAN 
Chegada em Erevan. Transfer para o hotel com 
assistente de língua espanhola. Chegada ao hotel 
e check-in.

DIA 2 - EREVAN
Café da manhã no hotel e manhã livre. Saída 
do hotel às 12:00 para um city tour de meio dia. 
Vamos começar com um passeio pela cidade velha, 
visitando a Cascata de Erevan, o Museu de História, 
o Mercado de Vernissage e o Old Manuscript 
Museum. Regresso ao hotel.

DIA 3 - EREVAN 
Café da manhã e saída do hotel para excursão de 
dia completo. De manhã visita a Khor Virap, lar do 
histórico Monte Ararat, e depois continuação para 
tour em Echmiatsin. Depois do almoço, retorno a 
Yerevan e visita ao Museu do genocídio. Regresso 
ao hotel em Erevan e alojamento.

DIA 4 - EREVAN 
De manhã visita ao Templo Garni e Mosteiro 
de Geghard. Depois da visita, retorno a Erevan 
e tempo livre para fazer compras. Jantar de 
despedida no restaurante “Taverna” Yerevan” 
com música folclórica.

DIA 5 - EREVAN | SEVAN | DILIJAN
Partida para Dilijan. Durante o caminho, parada no 
Mosteiro Hayravank e o Cemitério Noratus. Transfer 
para o mosteiro de Sevanavank em um barco e 
tempo para visitar o templo. Almoço em restaurante 
local em Sevan. Depois do almoço, continuação 
para Dilijan, chegada ao hotel e alojamento. 

DIA 6 - DILIJAN | TBILISI
Após o café da manhã, viagem por estrada com 
destino a Tblisi, capital da Geórgia. Após os 
procedimentos de entrada, traslado para o hotel 
em. Tbilisi é uma das cidades mais antigas do 
mundo, com uma combinação única e inesque-
cível de ocidente e oriente.

DIA 7 - TBLISI 
Visita da cidade de Tblilisi em uma excursão de 
dia inteiro. Pela manhã, visitaremos a parte antiga 
da cidade, a avenida de Rustaveli e Narikala. 
Depois de almoço na Bread House, visita ao Museu 
Nacional e Mercado de Pulgas. Regresso ao hotel. 

DIA 8 - TBLISI 
Café da manhã no hotel e saída para uma 
excursão de dia inteiro, começando com a visita 
de Uplistsikhe (Fortaleza do Senhor), uma cidade 
de pedra abandonada que foi fundada no final 
da Idade do Bronze. Continuação para cidade 
de Gori, com visita à casa de Stalin, uma figura 
chave da história no século XX. Depois de visitar o 
Museu de Stalin, continuação à Mtskheta, a antiga 
capital do Reino da Ibéria durante o século III a.C 
ao século V d.C. Visita do Mosteiro de Jvari e da 
catedral de Svetitskhoveli. Após a visita regresso 
a Tbilisi e alojamento no hotel.

DIA 9 - TBLISI
Café da manhã no hotel e saída para explorar a 
região de Kakheti, com um city tour pela cidade 
mais bonita localizada no topo de uma colina. 
Desfrute das maravilhosas vistas sobre o vale 
Alazani e o Cáucaso. Almoço e degustação de 

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e saída;

• Refeições: 7 almoços

• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• • Aéreos;

• • Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• • Atividades opcionais.

• Experimentar os autênticos encantos da antiga Tbilisi;

• Conhecer a cultura do café, muito influente na Armênia, 
onde em qualquer canto é possível sentar e degustar 
uma boa xícara da bebida.

SAÍDAS: Diárias.

vinhos no Adega Shumi no centro histórico de 
vinificação georgiana na aldeia de Tsinandali. À 
tarde, visita à Alaverdi. Depois da visita regresso 
a Tbilisi.

DIA 10 - TBLISI
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto com 
assistência de língua espanhola. 

CIDADE  +

EREVAN Tufenkian His tor ic Double Tree by Hi l ton Marr iot  Yerevan

DILIJAN BW Paradise Hotel BW Paradise Hotel BW Paradise Hotel

TBILISI Museum Hotel Mercure Tbl is i The Bi l tmore Hotel

A PARTIR DE USD 3.107 USD 3.260 USD 3.727

TBLISI

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):

ARMÊNIA & GEÓRGIA
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