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7º DIA – BORJOMI – AKHALTSIKHE – KHERTVISI - VARDZIA - 
GYUMRI
Partida com destino a Akhaltsikhe. Visita com destaque para o Forte 
Rabat, onde poderemos apreciar a harmoniosa combinação das 
culturas Georgiana, Turca e Arménia. Continuação da viagem ao longo 
das margens do rio Mtkvari com destino a Vardzia, cidade do séc. XII 
escavada nas escarpas. Breve paragem junto ao Castelo de Khertvisi, 
do séc. X, uma das mais bonitas fortalezas georgianas. Chegada a 
Vardzia e visita ao rochedo onde se encontra um Mosteiro da época 
medieval, com belos frescos. O complexo é composto por cavernas 
escavadas na rocha, em diferentes níveis. Almoço em restaurante. 
Travessia da fronteira com a Arménia, em Bavra e continuação até 
Gyumri, a segunda maior cidade da Arménia, situada nas margens do 
rio Akhurian. Jantar e alojamento no Hotel Nane 4*, ou similar.

8º DIA – GYUMRI – ARAGATS - ASHTARAK - ETCHMIATSIN – 
ZVARTNOTS - YEREVAN
Saída para a Fortaleza de Amberd, do séc. X, ao sopé da montanha 
de Aragats, a mais alta do país, área montanhosa fascinante, rica 
em diversas paisagens naturais e cultura. Seguimos para visita a 
Echmiadzin, o centro sagrado para todos os Arménios. Visita à 
Catedral, sede espiritual da igreja católica na Arménia e à Igreja de St. 
Hripsimeh do séc. VII, ambas declaradas Património da Humanidade 
pela UNESCO. Almoço em restaurante. De tarde visita do Templo 
de Zvartnots, do séc. VII, também Património da Humanidade pela 
UNESCO. Partida para Yerevan e check-in no Ani Grand Hotel 5*, ou 
similar. Jantar e alojamento.

9º DIA – YEREVAN
Dia dedicado a Yerevan, capital da Arménia, uma das mais antigas 
cidades do mundo, junto ao Rio Hrazdan. Visita panorâmica com 
destaque para a Praça da República; a Avenida Norte; a Rua Abovyan; 
a Mesquita Azul e o Teatro Arménio de Ópera e Ballet. Visita ao 
Memorial do Genocídio e ao Museu do Genocídio, em memória de 
1,5 milhões de arménios mortos no primeiro genocídio do séc. XX, 
às mãos do Império Otomano. Visita ao Museu dos Manuscritos, uma 
das colecções de manuscritos medievais mais ricas do mundo; ao 
Museu de História da Arménia e ao Yerevan Cascade, com terraços 
de jardins e fontes, que conecta duas partes da capital e que abriga o 
museu de arte moderna. Almoço durante as visitas. De tarde, visita à 
famosa fábrica de brandy de Ararat. Algum tempo livre para explorar 
a cidade. Jantar e alojamento.

10º DIA – YEREVAN – KHOR VIRAP – ARENI – NORAVANK – YEREVAN
Saída para visita ao Mosteiro Khor Virap, bem próximo da fronteira 
turca, com uma espectacular vista para o Monte Ararat. É um dos 
mais sagrados locais arménios, onde São Gregório esteve preso 
durante 13 anos. Em Areni, degustação de vinhos numa das melhores 
quintas desta região vinícola. Continuação para Noravank para visita 
ao Mosteiro. É uma obra prima do séc. XIII, que nos surpreende não 
só pela sua aparência, mas também a paisagem envolvente. Regresso 
a Yerevan. Jantar e alojamento.

11º DIA – YEREVAN – GARNI – GEGHARD – YEREVAN
Partida para Garni e visita ao seu templo pagão, construído no séc. 
I, situado junto ao desfiladeiro do Rio Azar, destruído pelo terramoto 
de 1679 e totalmente reconstruído no século passado. Continuação da 
viagem para Geghard, e visita ao Mosteiro, do séc. XII-XIII, Património 
da Humanidade pela UNESCO. Almoço num restaurante, durante o 
qual poderá assistir, e fabricar, o pão nacional Arménio – Lavash. 
Regresso a Yerevan. Algum tempo livre para actividades de carácter 
particular.

12º DIA – YEREVAN – SEVAN – DILIJAN – HAGHPAT - TBILISI
Seguimos rumo ao norte da Arménia com destino à região do Lago 
Sevan, um dos mais altos do mundo, a 2.000 metros. Visita ao 
Mosteiro de Sevanavank situado na península de Sevan. Partida para 
a estância termal de Dilijan. Almoço em restaurante local. Visita ao 
Mosteiro de Haghpat, o mais notável da arquitectura medieval da 
Arménia, Património da Humanidade pela Unesco. Continuamos em 
direcção à fronteira com a Geórgia, em Sadakhlo, e seguimos até 
Tbilisi. Jantar temático em restaurante. Alguns quartos disponíveis 
para nos refrescarmos antes de iniciarmos a viagem de regresso.

13º DIA – TBILISI – LISBOA OU PORTO*
Transporte ao aeroporto. Pelas 05h15 saída em voo Lufthansa com 
destino a Munique. Chegada pelas 07h30 e pelas 11h00 continuamos 
até Lisboa. Chegada pelas 13h10.

Fim da viagem

1º DIA – LISBOA OU PORTO* - 
BAKU

Comparência no aeroporto de 
Lisboa. Pelas 07h30, saída em voo 

regular Lufthansa com destino a 
Frankfurt. Chegada pelas 11h30 e pelas 

13h45 continuação até à capital azeri. 
Chegada pelas 20h30 e transporte ao 

Sapphire Hotel 5* ou similar. Alojamento.

2º DIA – BAKU – ABSHERON - BAKU
Dedicamos a manhã a Baku, a capital, a 

maior cidade e o maior porto do Azerbaijão 
e da região do Cáucaso. Passeio pela cidade 

murada medieval, com suas vielas estreitas, 
caravanas históricas e mesquitas; o Palácio 

dos Shirvan Shas; a Torre da Donzela, de onde 
podemos admirar as imponentes mansões dos 

magnatas do petróleo; o Caravançarai; o mercado 
antigo e visitaremos ainda ao Heydar Aliyev 

Cultural Centre, um dos mais polémicos projectos 
da renomada Zaha Hadid. Almoço. De tarde visitamos 

a península de Absheron, onde conheceremos 
Ateshgah, o “templo da chama eterna”, construído no 

séc. XVIII para as orações de zoroastristas que viajavam 
com caravanas comerciais pelo Azerbaijão. Jantar em 

restaurante, seguido de visita nocturna da cidade, para 
outra perspectiva. Alojamento.

3º DIA – BAKU – MARAZA - SCHEMAKHA - LAHIJ – NIDJ - 
SHEKI

Dia de viagem junto às montanhas do Cáucaso, a nordeste 
do Azerbaijão. Em Maraza visitaremos o Mosteiro Sheikh Diri 

Baba, escavado na pedra. Em Shemakha visitamos a Mesquita 
de Juma. Continuamos viagem e visita à aldeia Lahij, nas maiores 
montanhas do Cáucaso e famosa por seus ofícios de cobre 
(Património da UNESCO). Paragem ainda em Nidj para conhecer 
a minoria local Udins, uma antiga comunidade cristã da região do 
Cáucaso. Continuamos para Sheki. Jantar e alojamento no Marxal 
Resort 5*, ou similar.

4º DIA - SHEKI – GREMI – TELAVI – TBILISI
Estamos numa das mais antigas cidades do Azerbaijão. Visita 
ao Palácio de Verão Sheki Khans, com seus magníficos afrescos 
e vitrais; o Caravanserai e a igreja albanesa, que mudou durante 
os anos de apostólica para calcedoniana, depois ortodoxa e mais 
tarde apostólica. Viagem para Gremi, na Geórgia, cruzando a 
fronteira em Lagodekhi. Visitaremos o complexo Gremi, com a 
igreja dos arcanjos e o Palácio Real. Continuamos para região 
vinícola de Telavi, para visita e provas numa das melhores quintas 
desta região vinícola. Chegada a Tbilisi e jantar em restaurante. 
Alojamento no Zeg Hotel 4*, ou similar.

5º DIA - TBILISI
Dia completo de visita à capital georgiana. Visita a pé da cidade 
velha, que se desenvolveu no interior das muralhas da Cidadela e 
que se estende até às margens do rio Mtkvari. Destaque para uma 
das maiores igrejas ortodoxas do mundo, a Catedral da Santíssima 
Trindade; a Igreja Metekhi do séc. XII, e que faz parte do complexo 
Real; a Basílica de Anchiskhati, construída na primeira metade 
do séc. VI; e a Catedral Sioni do séc. XII, verdadeira obra-prima 
da arquitectura e ao museu de História de Tbilisi. Almoço em 
restaurante local. Subida de teleférico à Fortaleza de Narikala, 
do séc. IV, e a principal cidadela da cidade, donde se tem uma 
bela panorâmica sobre a cidade. Passeio pedonal pela zona nova 
da cidade, como a Rustaveli Avenue. Jantar em restaurante. 
Alojamento.

6º DIA – TBILISI – MTSKHETA – GORI - BORJOMI
Partida para Mtskheta, a antiga capital da Geórgia, e um verdadeiro 
museu vivo com inúmeros monumentos arquitectónicos e 
históricos. Visita da Igreja de Jvari do séc. VI-VII e da Catedral 
de Svetitskhoveli do séc. XI, um dos lugares sagrados da 
Geórgia. Almoço em restaurante. Seguimos para Gori, cidade 
natal do ditador José Estaline, para visita ao Museu de Estaline. 
Continuação da viagem com destino a Borjomi. Chegada e visita 
ao parque Kharagauli, para provar, directamente da nascente, a 
famosa água mineral desta região. Jantar e alojamento no Hotel 
Borjomi Palace 4*, ou similar.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, para percurso 
Lisboa / Baku e Tbilisi / Lisboa, via uma cidade europeia, 
em voos regulares Lufthansa, com direito ao transporte 
de 23 kg de bagagem de porão, e respectivas taxas
de aeroporto, segurança e combustível (256,50 – a
16/01/2020 – a reconfirmar aquando da emissão dos
bilhetes);
• Alojamento e pequeno almoço nos hotéis
mencionados ou similares;
• Pensão completa, desde o almoço do 2º, ao jantar do
12º dia – (22 refeições – 11 almoços e 11 jantares;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante
toda a viagem;
• Acompanhamento de guias locais, de língua
portuguesa ou castelhana, durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• 1 garrafa de água diária, a bordo;
• Visto de entrada no Azerbaijão;
• Todas as visitas, entradas e passeios conforme
programa;
• Taxas hoteleiras, de serviços e Iva;
• Livro de viagem e bolsa Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;

Começamos pelo Azerbaijão, uma das ex-repúblicas 
da União Soviética, que nos surpreenderá com um 
conjunto de cores, padrões, história e arquitectura. 
É viajar do passado directamente para o futuro. 
Por todo o país crescem edifícios futuristas, mas 
bem ciente da sua história rica. Geórgia, um 
país de grande diversidade cultural, múltiplas 
religiões, paisagens fascinantes e um passado 
remoto. Desde desertos a bosques densos 
e fantásticos, belas cidades populosas a 
pequenas e encantadoras aldeias. Na 
Arménia, uma das civilizações mais antigas 
do mundo, encontraremos um país de 
artistas e poetas ciosos da sua nação, 
com majestosas montanhas, picos 
nevados, lagos e florestas, o famoso 
conhaque, mas a história, essa, tem 
sido de sofrimento, nas mãos dos 
inúmeros exércitos invasores.

AZERBAIJÃO, GEÓRGIA
E ARMÉNIA

Azerbaijão, Geórgia 
e Arménia

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

2.545€

SUPLEMENTO PARA SEGURO VIP 
( CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO E VIAGEM) 

45€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

450€


