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PROGRAMA DE SAÍDAS GARANTIDAS 

ARMENIA / GEORGIA -2021/22 

 

Dia 1: Partida / Chegada 

Saída do país de origem. Chegada ao Aeroporto Internacional de Yerevan “Zvartnots”. Traslado ao hotel em 

Ierevan.  Alojamento. 

Día 2: Ejmiatsin/ Zvartnic/ Yereván (D/A/-) 

Café da manhã no hotel. Viagem a Echmiadzín - o centro espiritual de todos os armênios, a residência dos Katolikós 

e a primeira igreja cristã do mundo (303 DC, UNESCO) onde conheceremos os primeiros anos da história cristã 

armênia. Assistiremos à missa na igreja principal. Continuamos em direção às ruínas da Catedral de Zvartnots 

(UNESCO) que data do século VII - uma das obras mais extraordinárias da arquitetura eclesiástica. Almoço em um 

interessante centro educacional e cultural em Echmiadzín onde o grupo poderá admirar exposições de pinturas, ver 

o processo de tecelagem de tapetes armênios etc. Volte para Erevan. Visitamos Tsitsernakaberd (fortaleza das 

andorinhas) - um monumento dedicado às vítimas do genocídio armênio, que a cidade sofreu em 1915. Visita ao 

Museu do Genocídio. Tempo livre para passear e fazer compras no centro da cidade e no Vernissage Market. 

Pernoite em Yerevan. 

Dia 3 Yereván / Seván / Noratus / Dilijan / Yerevan (D / A / -) 

Após o café da manhã continuamos para ´´a pérola da Armênia´´- Lago Sevan, o segundo maior lago alpino do 

mundo (1900 m). Visita à península e excursão ao mosteiro Sevanavanq do século IX. Seguimos para o famoso 

cemitério de Noratus, um campo de jachkárs (em armênio: cruzes de pedra, um cemitério com aproximadamente 

900 jachkárs de vários estilos. Continuamos em direção à cidade de Diliján chamada pelos habitantes locais de ´´a 

Suíça Armênia´´ por sua vegetação abundante, rica florestas e paisagens impressionantes. Visitamos a cidade velha 

onde almoçaremos. Continuamos para dois complexos monásticos - Haghartsin e Goshavanq, ambos importantes 

centros religiosos e educacionais da Idade Média localizados no meio da floresta. Retorno a Yerevan ou pernoite em 

Dilijan por um preço adicional Alojamento com jantar livre. 

Dia 4: Khor Virap / Noravank / Yerevan (D / A / -) 

 

Após o café da manhã, saída para o mosteiro Khor Virap de onde se abre uma magnífica vista do Monte bíblico 

Ararat. O mosteiro é o berço do cristianismo armênio onde o primeiro Katolicos Gregório, o Iluminador, foi preso 

por 13 anos em um poço profundo antes de batizar o rei e o povo com a fé cristã. Continuamos para o mosteiro de 

Noravank, situado na imponente natureza sobre as rochas vermelhas do cânion Gnishik. Almoço. Visita à famosa 

vinícola mundial com 6000 anos de idade na caverna de Arení, retorno a Yerevan - no caminho passaremos por 

diferentes zonas climáticas das maravilhosas altas montanhas, desfiladeiros semidesérticos, bem como o frutífero 

vale de Ararat. Jantar livre. Alojamento. 
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Dia 5: Yerevan / Gueghard / Garní / Yerevan (B / L / -) 

Café da manhã no hotel. Viagem ao Mosteiro Gueghard (século 7 a 12, UNESCO), cuja singularidade foi 

parcialmente escavada na rocha. Excursão no mosteiro. Nossa próxima parada é o Templo Pagão Garní, o único 

templo pagão preservado no território da ex-União Soviética (século I DC, UNESCO), onde veremos o banho de 

estilo romano. Aqui no templo iremos contemplar um impressionante concerto do instrumento nacional armênio 

duduk. Almoço. Retorne para Yerevan. Visite o Matenadaran - um instituto científico e Museu de manuscritos 

antigos, onde preservam os tesouros da ciência armênia e manuscritos valiosos do século 5 contendo 

aproximadamente 14.000 manuscritos antigos - a maior coleção do mundo. (www.matenadaran.am). Tempo livre. 

Jantar livre Alojamento. 

Dia 6: Haghpat-Sanahín-Sadakhlo-Tbilisi (B / L / -) 

Café da manhã no hotel. Saída do hotel para visitar a bela região de Lorí. Uma das obras-primas da arquitetura 

eclesiástica medieval - o Mosteiro de Sanahín do século X (UNESCO). Excursão no território do mosteiro. Também 

visitaremos outra joia da arquitetura armênia - o mosteiro medieval Haghpat (UNESCO). Eles são únicos por seu 

valor arquitetônico e espiritual. Almoço. À tarde chegada ao ponto fronteiriço de Sadakhlo, após as formalidades 

aduaneiras mudança de guia e veículo. Transferência para Tbilisi. Jantar livre. Noite em Tbilisi. 

Dia 7: Visita a Tbilisi (D / A / -) 

Após o café da manhã, encontro com guia e motorista. Hoje vamos explorar a capital da Geórgia. Aqui o mito e a 

história, a cultura e as tradições, a natureza variada e o povo hospitaleiro; tudo misturado, inspirou poesia, 

canções polifônicas e danças elegantes. Uma mistura de cultura, cheiros de especiarias, nacionalidades diferentes 

se encontrando nas ruas, destinos díspares compartilhando o mesmo pátio ... a cidade que foi, por sua vez, 

dominada por mercadores, guerreiros, tiranos e ditadores. Passeie pelo centro histórico e sinta a história desta 

cidade. Hoje, Tbilisi é uma cidade moderna, com museus e teatros famosos, galerias de arte, igrejas e escavações 

arqueológicas; banhos de enxofre, pequenas ruas com pátios internos, rodeadas por varandas que se projetam 

sobre os abismos. (* A maior parte da visita será feita caminhando pela parte antiga da cidade). 

 
 
Lugares para visitar: 

• Um breve passeio pela Avda. Rustaveli - a artéria principal da cidade, o ponto de encontro de muitos 

georgianos e famosa por seus edifícios icônicos 

• Museu Estatal de História - com sua exposição do tesouro Cólquida e da era soviética, junto com os 

fósseis humanos mais antigos fora do continente africano, encontrados durante as escavações 

arqueológicas que ocorreram em Dmanisi (* tempo de abertura - 10: 00h) 

• Igreja de Metekhi (séculos 12 - 13) - foi construída sob a ordem do Rei Deméter II ("O Devoto"), embora 

a antiga igreja que existia na verdade data do século 5. Esta área era considerada tanto religiosa como 

local. e por esta razão, no século 12 o palácio real foi transferido para perto da igreja. Da plataforma de 

Metekhi, há uma bela vista panorâmica do centro histórico e do parque moderno 
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• Fortaleza Narikala (séculos IV-XVIII) - é a principal cidadela da cidade, de onde se avista toda a parte 

antiga de Tbilisi. Por muitos séculos, Narikala foi considerado um ponto estratégico muito importante e 

tanto governantes locais quanto invasores adicionaram diferentes construções à fortaleza. (* Se as 

condições climáticas permitirem subiremos de teleférico até a fortaleza, uma vez no topo começaremos a 

descer em direção ao bairro de Abanotubani) 

• Abanotubani - bairro das casas de banho de água sulfúrica, local que deu origem à lenda sobre a 

fundação de Tbilisi 

• A Catedral de Sioni (séculos 7 a 19) começou no ano 500. Esta catedral foi saqueada e danificada várias 

vezes ao longo da história. Apesar disso, a Catedral de Sioni sobreviveu a todos esses eventos e hoje, talvez 

seja um símbolo da cidade. É aqui que se guarda a cruz de Santa Nino - o evangelizador dos georgianos 

• A basílica de Anchiskhati e sua torre sineira (séculos 6 a 18) - é uma das igrejas mais antigas de Tbilisi 

Almoço em um restaurante local 

Jantar independente e noite 

Dia 8: Tbilisi - Farmácia - Gori - Mtskheta - Tbilisi (D / A / -) 
 

No início da manhã, após o café da manhã, iniciaremos a viagem para a região de Kartli, conhecida como o 
coração da Geórgia. É uma região rica em campos verdes, agricultura e monumentos históricos; Após o término 
das visitas, retorno a Tbilisi, via Mtskheta - uma das cidades mais antigas da Geórgia, habitada desde o segundo 
milênio aC. e que atualmente é considerado um Patrimônio Mundial pela UNESCO e um museu vivo com muitos 
monumentos arquitetônicos. 

 
Lugares a visitar: 
• A cidade talhada na rocha de Uplistsikhe (primeiro milênio AC) - na tradução significa "A Fortaleza de Deus / 
Senhor", é uma antiga cidade cavada a céu aberto, situada no cruzamento de importantes rotas comerciais. 
Foi o principal centro do paganismo e representa um complexo de salas, cavernas, teatros, templos, altares 
pagãos, túneis, prisões secretas, farmácia, corredores, tudo esculpido em pedra em uma área de 4 hectares. No 
auge de sua prosperidade, a cidade tinha uma população de 20.000 habitantes. Nos séculos IX - X, uma basílica 
de três naves foi adicionada ao complexo. 
• O Museu Stalin em sua cidade natal de Gori - além de visitar o prédio principal, onde você verá as fotos 
históricas que representam a vida do líder da União Soviética, você verá a autêntica casa onde ele nasceu, bem 
como o curioso vagão de trem , com a qual viajou durante a Segunda Guerra Mundial 
• Igreja de Jvari (séculos VI a VII) (Patrimônio da UNESCO) - uma obra-prima do início do período medieval e 
um dos melhores exemplos do design clássico de conchas em miniatura que impressiona os visitantes com sua 
grandeza e integridade 
• Svetitskhoveli (século XI DC) (Patrimônio da UNESCO) que pode ser traduzido como “O pilar que dá vida”. É a 
igreja principal de Mtskheta e um lugar sagrado, onde segundo a crença dos georgianos, o manto de Cristo é 
guardado 
 
Almoço em um restaurante local 
Jantar independente e noite 
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Dia 9: Tbilisi - Alaverdi - Guilds - Velistsikhe - Tbilisi (D / A / -) 
 

Pela manhã, após o café da manhã, iremos para uma das regiões mais pitorescas e férteis de toda a 
Geórgia Kakhtei, famosa por sua viticultura. Kakheti é a terra do vinho desde os tempos antigos, onde o 
método de produção de vinhos em potes de barro - Kvevri, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial 
pela UNESCO. 
 
Lugares a visitar: 
 
• Um pequeno passeio pelo centro da cidade de Telavi, capital da região de Kakheti. Foi o centro cultural e 
educacional muito importante no século 19 
• Catedral de Alaverdi (século 11) - é um símbolo do florescimento da cultura georgiana, foi construída 
durante um período de grande desenvolvimento cultural e político no país e foi um dos maiores edifícios 
da Geórgia e a igreja mais alta em seu clima. O exterior está decorado com cinco arcos elegantes e a 
fachada tem excelentes decorações em pedra. Muitas vezes representam símbolos da videira e do sol. As 
pinturas de parede foram muito danificadas ao longo dos séculos, mas alguns afrescos foram 
parcialmente restaurados. A catedral está rodeada por uma impressionante muralha defensiva. 
• O complexo arquitetônico Gremi (séculos 16 a 17) - foi construído pelo rei Levan e pela rainha Ketevan 
em uma colina rochosa. No S. XVI, Gremi era a capital do reino de Kakheti. O complexo atual era uma 
fortaleza, mas tudo o que resta da cidade antiga são: uma torre de vigia, aposentos do rei, muralhas 
defensivas, uma cúpula central da igreja do Arcanjo construída com tijolos quadrados. O interior da igreja 
é decorado com afrescos do século 17 
• Visite uma das vinícolas mais antigas de Numisi na vila de Velitsikhe. Aqui haverá degustação de 4 tipos 
de vinhos georgianos 
Almoço em um restaurante local 
Jantar independente e noite 
 
Dia 10: Partida (- / - / -) 
 
No horário combinado, encontro com guia e motorista, traslado ao aeroporto. 
 
Parte de Armenia para 2021 / 22 en Euro 

 

 Preço do pacote: Opção 1 

A parte da Armênia com o Hotel Royal Plaza de 4- € 730 p/p no quarto duplo  

SGL SUPL -€ 152 

 

 Precio del paquete: Opción 2  

A parte da Armênia com Hotel Ani Plaza de 4* - € 706 p/p no quarto duplo 

SGL SUPL -€ 150 

 

Precio del paquete: Opción 3  
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A parte da Armênia com Hotel de 4* - € 762 p/p en habitación doble 

SGL SUPL -€ 162 

 

 Precio del paquete: Opción 4 

A parte da Armênia com Hotel Historic Tufenkian de 4* - € 807 p/p en habitación doble 

SGL SUPL -€ 195 

 

Preço do pacote:: Opción 5 

  

A parte da Armênia com Hilton Double Tree de 4+ * - € 859 p/p en habitación doble 

SGL SUPL -€ 182 

 

Parte de Georgia  para 2021/22  en EURO 

 

Opción 1 (categoría A): Hotel Old Astoria 3* o similar cadena local en Tbilisi 

 

A partir de 2 PAX    767 EUR por persona 

 

Suplemento habitación individual  134 EUR por persona 

 

Opción 2 Categoría (B): Hotel New Astoria 4* o similar cadena local en Tiblisi 

 

A partir de 2 PAX    834 EUR por persona 

Suplemento habitación individual  174 EUR por persona 
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Opción 3 (categoría B/C): Hotel City Avenue 4* o City Center 4* o similar cadena local en Tiblisi 

 

A partir de 2 PAX    847 EUR por persona 

 

Suplemento habitación individual  294 EUR por persona 

 

Precios para el Segmento de Armenia para 2021/22 en US $  
 

A partir de 2 pax  

Preço do pacote: Opción1  

Hotel Royal Plaza de 4* categoría Turista - US$ 851 p/p quarto duplo 

SGL SUPL - US$ 182 

 

Preço do pacote : Opción 2  

Hotel Ani Plaza de 4* - US$ 824 p/p  quarto duplo 

SGL SUPL - US$  174 

 

Preço do pacote: Opción 3  

Hotel Metropol o Imperial o Messier 53 de 4* - US$888 p/p en habitación doble 

 

SGL SUPL - US$  190 

 

 

Preço do pacote: Opción 4 

  

Hotel Historic Tufenkian de 4* - US$ 942 p/p en habitación doble 

 

SGL SUPL - US$ 227 

  

Preço do pacote:: Opción 5 
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Hotel Hilton Double Tree de 4+ * - US$1002 p/p en habitación doble 

SGL SUPL - US$ 212 

 

Precios para el Segmento de Georgia  para 2021/22 en US $  

 

Opción 1 (categoría A): Hotel Old Astoria 3* o similar cadena local en Tiblisi 

A partir de 2 PAX    860 US$ por persona 

Suplemento habitación individual  147 US$ por persona 

 

Opción 2 Categoría (B): Hotel New Astoria 4* o similar cadena local en Tiblisi 

A partir de 2 PAX    927 US$ por persona 

Suplemento habitación individual  187 US$ por persona 

 

Opción 3 (categoría B/C): Hotel City Avenue 4* o City Center 4* o similar cadena local en Tiblisi 

A partir de 2 PAX    980 US$ por persona 

Suplemento habitación individual  248 US$ por persona 

O preço do pacote inclui: 

• Reuniões e transfers (aeroporto-hotel na Armênia; hotel-aeroporto na Geórgia); 

• Serviços completos de transporte e guia em espanhol; 

• Pagamento de bilhetes para todos os locais de interesse na Armênia e Geórgia; 

• Meia pensão na Armênia e Geórgia (café da manhã + almoço) 

• 1 garrafa de água por pessoa durante viagens na Armênia e Geórgia; 

• 5 acomodações em um dos hotéis mencionados em Yerevan; 

• 4 acomodações em um dos hotéis mencionados em Tbilisi; 

O preço do pacote inclui: 

• Reuniões e transfers (aeroporto-hotel na Armênia; hotel-aeroporto na Geórgia); 

• Serviços completos de transporte e guia em espanhol; 
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• Pagamento de bilhetes para todos os locais de interesse na Armênia e Geórgia; 

• Meia pensão na Armênia e Geórgia (café da manhã + almoço) 

• 1 garrafa de água por pessoa durante viagens na Armênia e Geórgia; 

• 5 acomodações em um dos hotéis mencionados em Yerevan; 

• 4 acomodações em um dos hotéis mencionados em Tbilisi; 

Precios excluyen: 

• Seguro de viagem; 

• Suplemento Pensão Completa na Armênia (4 jantares): - € 100 p / p (122 US$ p/p) 

• Suplemento Pensão Completa na Geórgia (4 jantares): - € 127 p / p (154 US$ p/p) 

• Carregadores em hotéis; 

• Bebidas alcoólicas; 

• Dicas e extras; 

 

Maiores detalhes: braga.bonnie@gmail.com  bonniebraga@msn.com frances@bragatravelconsulting.com  - 

www.chinalife.com www.bonniebraga.com  
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