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GEÓRGIA E ARMÉNIA 
 
 

 
 
 

 
 
A Geórgia, é um país situado no Cáucaso, localizada nos limites fronteiriços entre Europa e Ásia. Limita a norte e a 
leste com a Rússia, a leste e a sul com o Azerbaijão, a sul com aArménia e a Turquia e a oeste com o mar Negro.  
A  capital e a ciadade maior é Tbilisi, Considerada uma nação transcontinental, a Geórgia possui um território de 
69.700 km², e sua população é de quase 5 milhões. O país é uma república unitária, semipresidencial, com o 
governo eleito através de uma democracia representativa. 
Durante a era clássica, reinos independentes se estabeleceram no que hoje é a Geórgia. Os reinos da 
Cólquida e Ibéria, cujas orientações religiosas vinham do Paganismo, adotaram o cristianismo no início doséculo 
IV.  É um país ortodoxo de relevo montanhoso, que hoje se abre ao turismo internacional, mostrando as suas bem 
guardadas preciosidades monumentais e naturais.  

 

A Arménia, denominada oficialmente de República da Arménia , situada nos limites da Europa, orgulha-se de 
ser o país cristão mais antigo do mundo. Local do mítico Jardim bíblico do Éden e ponto onde aportou a Arca de 
Noé após o dilúvio. É um país sem costa marítima localizado numa região montanhosa na Eurásia, entre o mar 
Negro e o mar Cáspio, no sul do Cáucaso. 
 
Faz fronteira com a Turquia a oeste, Geórgia a norte, Azerbaijão a leste, e com o Irão e com o enclave 
deNakhchivan (pertencente ao Azerbaijão) ao sul. Foi a menor das repúblicas da extinta União Soviética. A 
Arménia configura-se num estado unitário, multipartidário, democrático, com uma antiga herança histórica e 
cultural. Historicamente foi a primeira nação a adotar o cristianismo como religião de Estado. 

 

       

I T I N E R Á R I O 

 

1º Dia –Lisboa / Istambul / Tbilisi 

Comparência no aeroporto 2h30 antes da partida. Formalidades de embarque e partida  com destino a 

Istambul. Chegada e continuação para Tbilisi. Noite e refeição a bordo.  

 
 
 



 
 
2º Dia – Tbilisi  

 
Chegada . Assistência nas formalidades de desembarque 
e transporte privado  para o hotel 4*. Distribuição dos 
quartos, check in e tempo para descanso. Ao Inicio da 
tarde – 14h00 ( a reconfirmar ) início da visita à cidade 
de Tbilisi, conhecida desde o séc. V pela sua turbulenta 
história, elegantes e notáveis monumentos 
arquitectónicos destruídos e restaurados ao longo dos 
séculos mas mantendo sempre todo o estilo da religião 
ortodoxa georgiana e tradições. Início da visita pela 
parte velha da cidade: Igreja Metekhi, do séc. XIII; 
Balneários de enxofre; Fortaleza Narikala- uma das 
fortalezas mais antigas da cidade - , do séc. IV; visita da  
Antiga Sinagoga; Catedral Sioni, do séc. VI e Igreja de 

Anchuskhati. Regresso ao hotel, jantar e alojamento. 

 

 

 

3º Dia – Tbilisi / Dmanisi / Tbilisi 

 

 

 

 
Pequeno almoço no hotel. De amanhã e em hora a informar , partida para Dmanisi  uma pequena 
 cidade aproximadamente a 93 Klometros a sudoeste da Capital  . É um sítio arqueológico na região de Kvemo 
Kartli, no vale do rio Mashavera que drena a cadeia vulcânica de Javakheti a oeste do local O sítio situa-se num 

promontório elevado a cerca de 80 m acima da confluência dos vales Mashavera e Rio Pinezaouri.  

Escavações recentes de Dmanisi têm revelado um extraordinário registro do primeiro hominídeos dispersão além da 

África (1,75 milhões de anos atrás). Vários indivíduos hominídeos juntamente com abundante bem preservados 

restos de animais fósseis e artefatos de pedra foram encontrados. As amostras de Dmanisi são os humanos mais 

primitivos e pequenos cérebros encontrados fora de África a ser atribuído ao Homo erectus sensu lato, e eles são o 

mais próximo para o fluxo de Homo habilis como presumido. É amplamente reconhecido que Dmanisi descobertas 

mudaram o conhecimento do cientista sobre a migração do homo da África ao continente europeu.  

Almoço em Dmanisi. À tarde regresso ao hotel em Tbilisi, jantar e alojamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º Dia – Tbilisi – Mtskheta – Gori – Uplistsikhe – Borjomi – Akhaltsikhe  

 

 

Após o pequeno almoço, partida em direção a Mtskheta. Visita ao Mosteiro Jvari e à Catedral 

Svetitskhoveli, ambos declarados Património da Humanidade pela UNESCO. Prosseguimos para a 

cidade de Gori, cidade natal do ditador Estaline, para visita à Casa-museu de Estaline. Nos seus 

arredores, Uplistsikhe, visita a um complexo de antigas cavernas e túneis. Almoço. Continuação para 

Borjomi para provar a famosa água mineral desta região, e seguimos rumoa a Akhaltsikhe. Alojamento 

e jantar no Hotel 4*. 

 

 

5º Dia – Akhaltsikhe – Khertvisi – Vardzia – Bavra – Gyumri 

 

 Pequeno almoço. Em hora a determinar, início das visitas à 

cidade de Akhaltsikhe com destaque para  

o Forte e Museu Rabati. Continuação para Vardzia, cidade 

escavada na escarpa do séc. XII. Viagem ao longo das margens 

do rio Mtkvari, decoradas por diversas fortalezas medievais. 

Breve paragem no percurso para fotografar o Castelo de 

Khertvisi, do séc. X, uma das mais impressionantes e antigas 

fortalezas georgianas. Chegada a Vardzia e visita ao espetacular 

rochedo que inclui um Mosteiro do período medieval. Almoço . 

Prosseguimento para a Gyumri, na Arménia, cruzando a fronteira 

de Bavra. Alojamento e alojamento no Nane Hotel 3* ou similar. 

 

 

6º Dia – Gyumri – Echmiadzin – Yerevan 

 

Pequeno almoço. Saída para visita panorâmica de Gyumri, a 

segunda maior cidade da Arménia, situada nas margens do rio 

Akhurian, na província de Shirak. Visita ao Museu Nacional. 

Continuação para a cidade de Echmiadzin. Visita à Catedral, sede 

espiritual da Igreja da Arménia e ainda à Igreja de St. Hrispime, 

do séc. VII, ambas Património da Humanidade pela UNESCO. 

Visita às ruínas da Catedral de Zvartnots, com o seu coro, 

Património da Humanidade pela UNESCO, com o Monte Ararat 

como painel de fundo. Almoço. Partida para Yerevan. Jantar e 

alojamento no Hotel Imperial Palace 4* ou similar. 



 

 

 

7º Dia  – Yerevan 

 

 

 

Pequeno almoço. Visita panorâmica à capital da Arménia, uma 

das mais antigas do mundo e localizada junto ao Rio Hrazdan. 

Visita ao Memorial do Genocídio; Museu Nacional de História e 

Museu dos Manuscritos. Alomço em restaurante local. Tarde livre. 

Jantar e alojamento no Hotel. 

 

 

 

 

8º Dia – Yerevan – Gerard – Garni – Sevan – Dilijan   

 

Pequeno almoço no Hotel. Em hora a informar, partida em direção a Gerard. Visita ao Mosteiro de 

Gerard, declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Continuação para Garni. Visita ao templo 

pagão, do séc. I, situado junto ao Canyon do rio Azar. Durante o almoço, possibilidade de assistir à 

elaboração do pão nacional arménio – Lavash. Prosseguimento para Sevan. Visita ao Mosteiro 

Sevanavank e ao Lago Sevan, um dos mais altos do Mundo. Continuação para Dilijan. Alojamento no 

Hotel Paradise 4* ou similar. 

 

9º Dia – Dilijan – Sanahain – Haghpat – Sadakhlo – Tbilisi 

 

Após o pequeno almoço, saída para visita aos Mosteiros de Sanahain e Haghpat, cuja construção se 

encontra associada à glória da família real Bagratuni, ambos declarados Património da Humanidade 

pela UNESCO. Continuação para Tbilisi, passando pela fronteira de Sadakhlo. Alojamento no Hotel 

Holiday Inn Tbilisi 4* ou similar. 

 



10º Dia – Tbilisi  

Pequeno almoço. De manhã, continuação das visitas a Tbilisi com o Museu de Arte do Tesouro 

Georgiano, que abriga coleções de ouro das eras cristãs e feudais. Tarde livre. À noite, jantar de 

despedida com espetáculo de folclore georgiano. Após o jantar e em hora a determinar transporte  

Para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque. 

 

11º Dia –Tbilisi / Istambul / Lisboa  

Partida com destino a Istambul. Chegada de madrugada e continuação com destino a Lisboa. Chegada 

ao aeroporto da Portela . 

 

Fim da viagem e dos nossos serviços. 

 
MINIMO DE 30 PARTICIPANTES PARA CONFIRMAÇÃO – PREÇO SOB CONSULTA  
 
 O programa inclui: 
 
- Passagens aéreas mencionadas em classe económica. 
 
- Transferes aeroporto / hotel / aeroporto 
 
- Circuito em autocarro de turismo 
 
- 3 noites de estadia em Tbilisi   
 
- 1 noite de estadia Akhaltsikhe  
 
- 1 noite de estadia em  Gyumri 
 
- 2 Noites de estadia em Yerevan 
 
- 1 Noite estada em   Dilijan   
 
-  Refeições de acordo com o mencionado no itinerário .  
 
- Visitas e serviços em privado mencionadas no programa com guia a falar Espanhol 
 
- Acompanhamento permanente por um delegado da Agência  
 
- Taxas de aeroporto 
 
- Seguro de viagem 
 
 
Não inclui: 
 
- Bebidas e gastos pessoais durante o circuito 
 
- Gorjetas para guias e condutores 
 
 
Passaporte, Vistos e Vacinas: 
- Passaporte com validade mínima de 6 meses. 
- Não é necessário visto de entrada na Arménia e na Geórgia para cidadãos Portugueses. 
- Não são obrigatórias vacinas. 
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