
Caúcaso
Completo
Azerbaijão,Geórgia
e Arménia

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

está classificado pela UNESCO como 
Património da Humanidade. Regresso a 
Baku via a sus Montanha de Fogo conhecida 
como Ateshgah, monumento classificado 
património pela UNESCO que reproduz 
a vida dos Zoroastrianos (adoradores do 
fogo) para almoço em restaurante local. De 
tarde,em Baku, visita  da Mesquita histórica  
Bibi-Heybat que construída nos anos 90 
é uma recriação da mesquita do mesmo 
nome que data ao século XIII, tendo sido 
completamente destruída pelos bolcheviques 
em 1936. Em hora a determinar saída para 
Jantar de despedida da capital do 
Azerbaijão com música tradicional. Regresso 
ao Hotel e Alojamento.

4º Dia - BAKU / SHAMAKHI / SHEKI  
Pequeno almoço e ’check-out’. Saída rumo ao 
nordeste do país e de novo via a região dos 
vulcões de lava; passagem e breve visita do 
Mausoléu de Diri-Baba, situado na periferia da 
cidade de Maraza, local sagrado encrustado 
na rocha e construído no final do século XIV 
em dois andares frente a um antigo cemitério 
e  que desde o século XVII atrai peregrinos 
não só pelo santo do mesmo nome, Diri Baba 
ter aqui sido enterrado,  mas também por ser 
citado em várias lendas e acontecimentos 
míticos da época. Continuação para 
Shamakhi para visita da sua Mesquita Juma, 
a sua principal mesquita e o Mausoléu Yeddi 
Gumbez construído para sepultar a família 
do ultimo mustafa de Shamakhi . Almoço em 
restaurante. Continuação para Sheki e visita 
do  Palácio Sheki Hans que data ao século 
XVIII e detém um misto de arquitectura 
tradicional e palaciano; na sua construção, 
nem um único prego foi usado, e o vidro 
colorido para o shebeke (mosaico nacional) 
foi trazido de Veneza. Visita ainda do típico 
Caravensaray Yukhari e do Museu de História 
de Sheki.  Alojamento e Jantar no Marxal 
Hotel 5*ou similar. 

5º Dia - SHEKI / SIGNAGI / TBILISI  
Pequeno almoço no Hotel e saída para visita 
ainda em Sheki da sua Igreja Albanesa. Após 
a visita, transporte até à fronteira Azerbaijão-
Geórgia. Passagem de fronteira e continuação 
da viagem em direção a Signani, antiga 
cidade também conhecida como a “Cidade 
do Amor”, com ruas em pedra e varandas em 
antigo estilo georgiano.

Visita do museu etnográfico de Signasi 
incluindo a sua famosa Galeria Museu 
Niko Parasmani, famoso pintor Georgiano. 
Continuação da viagem e visita do Mosteiro 
de Bodbe que foi significantemente 
reconstruído no séc. XVII e que hoje funciona 
como residência de freiras, sendo um dos 
principais locais de peregrinação do país. 
Almoço em casa de família e continuação 
para Tbilisi onde se chegará ao final da tarde. 
Alojamento no Sole Palace Hotel 4* ou similar 
e saída para jantar em restaurante local.

6º Dia - TBILISI  
Pequeno Almoço no Hotel. Dia inteiramente 
dedicado à descoberta da capital da Geórgia 
fundada no séc. V pelo Rei Vakhtang 
Gorgasali. Visita a pé da cidade velha, 
conhecida por Kala, que se desenvolveu 
no interior das muralhas da Cidadela e que 
se estende até às margens do rio Mtkvari. 
Visitaremos igrejas seculares, tesouros 
de museus e outros importantes pontos 
culturais e religiosos; destaque para uma 
das maiores igrejas ortodoxas do mundo, a 
Catedral da Santíssima Trindade, situada em 
frente à Ponte da Paz e a Igreja Metekhi do 
séc. XII,  que faz parte do complexo Real e 
onde encontramos a imponente estátua do 
Rei Vakhtang Gorgasali a cavalo. Visita ainda 
da Grande Sinagoga da Georgia, em Tblisi. 
Almoço em restaurante local. Passagem 
pelo antigo bairro abanotubani conhecido 
pelos banhos públicos de àguas sulfurosas, 
passagem pela sua Praça da Liberdade 
e principal avenida, Rusvateli, a principal 
artéria comercial da cidade, e ainda visita 
da Basílica de Anchiskhati, construída na 
primeira metade do séc. VI, assim como visita 
da Catedral Sioni do séc. XII, verdadeira obra-
prima da arquitetura.
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.  Pelas 18h00, Concerto de Trio Clássico 
em privado, no Museu Elene Akhvlediani ( 
duração 1 hr ) . Regresso ao Hotel e saída para 
Jantar em restaurante. Alojamento.

7º Dia - TBILISI / MTSKKHET / UPLIST-
SIKHE / ANANURI / TBILISI  
Após o pequeno-almoço no hotel, partida 
para Mtskheta, a antiga capital da Geórgia, 
declarada Património da Humanidade pela 

1º Dia - LISBOA 
/ FRANKFURT / 

BAKU
Comparência no ae-

roporto da Portela 120 
minutos antes da hora 

de saída. Formalidades 
de embarque e saída em 

voo regular da Lufthan-
sa Airlines, às 07h30, com 

destino a Frankfurt. Chega-
da às 11h30, trânsito imediato 

e continuação da viagem com 
destino ao Azerbaijão às 13h45. 

Refeição a bordo incluída. Che-
gada a Baku às 20h30. Formali-

dades de entrada no Azerbeijão, 
assistência local e transporte para 

o Holiday Inn Baku or similar 4*Sup
ou similar.  Jantar e alojamento.

2º Dia - BAKU 
Após o pequeno-almoço buffet damos 

início à visita de Baku. Para além das 
visitas interiores da fortaleza medieval 

da velha Baku ”Icheri Sheher”, na  qual 
destacamos o complexo composto pelo 

Palácio Shirvan Shaks e da Torre da Donzela,  
percorremos a pé as pitorescas ruelas dentro 
das muralhas e o Mercado Medieval. Grande 
parte da cidade antiga está classificada 
Património Mundial pela UNESCO. Visita ao 
Museu de Arte aplicada e das tapeçarias. 
Almoço em restaurante local.  Na sua zona 
moderna, destaque para a Rua Nizami, a 
Praça da Fonte, o monumento Ganjavi e a 
Rua Rasul-zade. Visita ainda do Memorial dos 
Mártires situado no seu parque comemorativo 
e também do seu ‘deck’ observatório a partir 
do qual se obtém uma vista espetacular sobre 
toda a cidade incluindo o seu bairro histórico. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - BAKU / GOBUSTAN / BAKU   
Após o pequeno-almoço, saída para 
para conhecer uma das maiores riquezas 
arqueológicas do planeta; em Gobustan 
existem vestígios da presença do homem 
desde o início da Idade da Pedra. Visita do 
seu Museu Nacional ao ar livre e cavernas, 
onde encontramos mais de quatro mil 
pedras conservam as representações 
neolíticas produzidas pelo homem ao longo 
de muitos milhares de anos. O conjunto 

Começamos pelo Azerbeijão, uma 
das ex-repúblicas da União So-
viética, que nos surpreenderá 
com um conjunto de cores, pa-
drões, história e arquitetura. É 
viajar do passado diretamen-
te para o futuro.

DO CÁUCASO ÀS ORIGENS 
DA ARCA DE NOÉ



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um responsável 

da Tryvel durante toda a viagem;
• Passagem aérea Lisboa / Frankfurt /

Baku e Yerevan / Viena / Munique / Lis-
boa em voos regulares da LUFTHANSA 
e AUSTRIAN AIRLINES em classe eco-
nómica com direito a 23Kg de bagagem 
de porão gratuito;

• Todas as taxas de aeroporto, combustí-
vel e segurança no valor de 303,04 € (à 
data de 26Abr22 );

• Visto de entrada no Azerbaijão;
• Circuito de 12 dias / 11 noites aos locais 

indicados e estadia nos hotéis mencio-
nadas ou similares;

• Programa em regime de pensão com-
pleta num total de 21 refeições ( 11 janta-
res e 10 almoços );

• Todas as visitas, entradas e passeios 
mencionados no programa;

• Acompanhamento de guias locais, de 
língua portuguesa ou castelhana, duran-
te toda a viagem;

• Circuito em autocarro de turismo priva-
tivo, com ar condicionado;

• 1 garrafa de àgua diária ( 0,5l ) no auto-
carro;

• Taxas hoteleiras, de serviços e Iva;
• Livro de viagem e bolsa Tryvel;
• Seguro Multiviagens com proteção CO-

VID. 

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

forma expressa;

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO
(MÍNIMO 20 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

2.650 €

420 €

UNESCO, e que é um verdadeiro museu vivo 
com inúmeros monumentos arquitetónicos e 
históricos. Visita da Igreja de Jvari do séc. VI-
-VII; e da Catedral de Svetitskhoveli do séc.
XI, um dos lugares mais sagrados da Geórgia
onde se crê que o robe de Jesus Cristo foi
enterrado.
Continuação pela rota da seda em direção à
encantadora cidade de Uplistsikhe, fundada
nos finais do II milénio a.C. Esta antiga fortifi-
cação é um fabuloso complexo de cavernas e
tuneis escavados na rocha e importante cen-
tro de trocas comerciais da Rota da Seda até
ao séc. XII. Almoço, após o qual prossegui-
remos para visita do complexo medieval de
Ananuri, composto por duas igrejas construí-
das dentro de uma fortaleza e torre defensiva
que data ao Século XI, sobre o rio Aragvi. Re-
gresso ao hotel em Tblisi ao final do dia. Em
hora a combinar, transporte para o restauran-
te onde será servido o Jantar de despedida
da Georgia  com espetáculo de folclore Geor-
giano. Regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia - TBILISI / SADAKHLO / AKHTALA / 
HAGHPAT / SANAHIN / DILIJAN 
Pequeno almoço e ’check-out’. Saída para vi-
sitar a  Catedral de Sameba, a principal Cate-
dral Ortodoxa Georgiana de Tblisi.
Findo a visita, saída da cidade em direção da 
zona fronteiriça de Sadakhlo. Mudança de au-
tocarro, motorista e g UPLISTSIKHE uia, En-
trada na Arménia pelo vale do rio Debed e 
para visita do Mosteiro Milenar de Akhtala co-
nhecido pelos seus fascinantes ‘frescos’, raros 
em igrejas Arménias. Almoço em restaurante 
e de seguida visita do Mosteiro Haghpat, Pa-
trimónio da UNESCO e marco religioso que 
data à Idade Média e também do Mosteiro de 
Sanahin fundado no século X.  Continuação 
para Dilijan, conhecida como a ‘Suiça da Ar-
ménia’ e local de retiro de muitos dos mais 
famosos artistas, compositores e cineastas 
arménios. Alojamento e Jantar no DilliJazz 
Hotel 4* ou similar.

9º Dia - DILIJAN / SEVANAVANK - NORA-
TUS / GARNI / GEGHARD / YEREVAN 
Pequeno-almoço no Hotel e dia dedicado a 
visita da região do Lago Sevan, uma das mais 
altas do mundo, a 2.000 metros de altitude. 
Visita do Mosteiro de Sevanavank majestosa-
mente situado na península de Sevan e com 
vistas sobre o Lago Sevan onde efectuaremos 

um passeio de barco, desembarcando na pro-
ximidade do Cemitério medieval de Noratus, 
que será visitado e onde um grande numero 
dos primeiros ‘khachkars’ ( estelas memoriais 
de pedra que portam uma cruz e que muitas 
vezes podem ter motivos adicionais como la-
ços, condecorações e motivos botânicos, ca-
racterísticos da arte medieval cristã arménia 
). Almoço em restaurante tradicional onde 
haverá uma demonstração do cozer do famo-
so pão arménio ‘lavash’ e ainda uma master 
classe ‘brduj’. De seguida, visita do Templo de 
Garni , o mais famoso templo Helénico pagão 
do  Séc I e único que sobreviveu a Cristia-
nização da Arménia. Continuação para Ge-
ghard, para visita do seu Mosteiro, classifica-
do património da Humanidade pela UNESCO 
e construção única por estar encrustada na 
montanha, rodeada por rochedos e fundada 
no século IV por Gregório o Iluminador, numa 
caverna onde se situava uma fonte sagrada. A 
sua capela foi apenas construída em  1215. Pe-
quena performance de musica espiritual Ar-
ménia ( duração 15-20) no mosteiro. Chegada 
a Yerevan ao final da tarde e alojamento no 
Ramada by Wyndaham Hotel & Suites 4*Sup 
ou similar. Jantar e Alojamento.

10º Dia - YEREVAN / ZVARNOTS / ETCH-
MIADZIN / SAGMOSAVANK / YEREVAN 
Pequeno-almoço.  Manhã dedicada à vista 
das Ruínas do Templo de Zvartnots do séc. 
VII, que fazem parte do Património Mundial 
da UNESCO desde o ano de 2000 e continua-
ção para visita de Etchmiadzin, o complexo / 
cidade do ‘Vaticano’ arménio e onde se visi-
tará a igreja mãe da Igreja Apostólica Armé-
nia e é situado também a residência pontifica. 
Almoço em, restaurante local.
Após o almoço visita de Sagmosavank e do 
seu mosteiro monástico de Salmos que data 
ao século XIII situado no topo do desfiladeiro 
íngreme esculpido pelo rio Kasagh. Este dete-
ve grande importância por estabelecer nesta 
época medieval, um elevado nível de educa-
ção e paragem ainda nesta região para apre-
ciarmos o monumento ao alfabeto arménio 
erguido em tempos mais recentes em come-
moração dos 1600 anos do alfabeto arménio. 
Regresso a Yerevan, para passeio panorâmi-
co pela cidade, pelas principais artérias da ci-
dade com paragem no Mercado Vernissage, 
mercado de artesanato ao ar livre. Alojamen-
to e jantar.

11º Dia - YEREVAN / KHOR VIRAP / YERE-
VAN 
Pequeno almoço saída para visita do Mos-
teiro de Khor Virap situado onde Artashat 
antiga capital Arménia foi situada. Foi nos 
calabouços desta igreja que São Gregório, 
o iluminado, esteve preso durante 13 anos,
sem qualquer comida, acusado pelo Rei da
Arménia de pregar a religião cristã. A igreja
de Khor Virap foi construída sobre esses mes-
mos calabouços, sendo hoje possível descer à
parte inferior da igreja e ver esse local escuro
e aterrador onde viveu São Gregório. Este é
um dos principais locais de peregrinação da
região a partir do qual se avista o lado tur-
co da fronteira, o bíblico Monte Ararat, asso-
ciado à tradição do dilúvio e da arca de Noé.
Regresso à cidade de Yerevan e ainda antes
do almoço visita do Memorial ao Genocídio
Arménio ( dedicado ás vitimas do genocídio
de 1915 ) e Museu do Genocídio.
Tarde dedicada a visita do Instituto Cientifi-
co e Museu dos Manuscritos Antigos Mate-
nadaran, onde se conservam os tesouros da
civilização arménia (mais de 17.000 manus-
critos – a maior coleção do mundo) e visita do
curioso Cascade Park e do seu Centro Cultu-
ral ( entrada incluída) onde encontramos uma
peça d’arte de Joana Vasconcelos.  Jantar e
quartos disponíveis até à hora do transporte
para o Aeroporto.

12º Dia - YEREVAN / VIENA / MUNIQUE / 
LISBOA 
01H00 – Transporte para o aeroporto de Ye-
revan.
Assistência nas formalidades de embarque 
nos voos de regresso a Lisboa da Austrian 
Airlines e Lufthansa via Viena e Munique.
04h45 – Partida do voo com destino a Viena.
06h30 – Chegada a Viena, trânsito imediato e 
mudança de avião.
09h10 – Continuação da viagem em voo da 
Lufthansa com destino a Munique.
10h10 – Chegada a Munique, trânsito imediato 
e mudança de avião.
11h20 – Partida do voo da Lufthansa de re-
gresso a Lisboa.
13h30 – Chegada ao aeroporto Humberto 
Delgado.

Fim de Viagem!
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