
 

 
www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com / josepm@ulisseviatges.com    Tel:  938042415 - 682636205 

Des de  

1795€ 

 
GC 1881 

Azerbaijan-Georgia-Armènia   15 dies 

El Càucas al complet 

Descobreix Armènia, Georgia i Azerbaijan en un mateix viatge, uns grans desconeguts amb un patrimoni i uns paisatges 
inoblidables. Encara lluny del turisme de masses, aquests antics reialmes ens ofereixen una cultura entre orient i occident, en els 
límits d’Europa i a les portes d’Àsia Central. Una Europa singular i tradicional amb una gran història: les perles de Càucas. 
 

Ruta Suggerida 
 
 

 
 

 
 

 

Preus i condicions en base a 2 persones en privat: 

Itinerari suggerit 
Dia 1.- Arribada a Bakú i trasllat al seu hotel. 

Dia 2.- Visita de Bakú: casc antic (Icherisheher), palau Shirvanshakhs, 

Torre de la Donzella, Karavasarayi i peninsula Absheron. Nit a Bakú. 

Dia 3.- Reserva arqueològica de Gobustan: pintures rupestres i llocs 

ancestrals. Nit a Bakú. 

Dia 4.- Trasllat a Sheki: tomba Diri Baba, mesquita Shamakhi. Sheki. 

Dia 5.- Visita del temple cristià de Kish. Frontera amb Georgia: visita 

de Sighnaghi, monastir de Bodbe i tomba de Sant Nino. Nit a Tbilisi. 

Dia 6.- Visita de Tbilisi: casc antic (Metekhi), fortalesa Narikala, banys 

de sofra soterranis, sinagoga, etc. Nit a Tbilisi. 

Dia 7.- Excursió a l’antiga capital, Mtskheta: catedral Svetitskhoveli, 

restes arqueològiques, monastir Jvari. Nit a Tbilisi. 

Dia 8.- Excursió a Gori i fortalesa Uplissikhe. Nit a Tbilisi. 

Dia 9.- Frontera amb Armènia: monastirs d’Akhala i Haghpat. 

Arribada i nit a Dilijan, la “petita Suïssa”. 

Dia 10.- Monastir de Goshavank i llac Sevan. Cementiri de Noratus, 

pas de Selim (caravasar), arribada i nit a Hermon. 

Dia 11.- Lloc prehistòric de Karahunj (Zorats Karer) i monastir de 

Tatev (telefèric). Arribada, visita i nit a Goris. 

Dia 12.- Monastir de Noravank, Cova dels Ocells d’Areni, monastir 

Khor-Virap (vistes del mont Ararat). Arribada i nit a Erevan. 

Dia 13.- Visita d’Erevan:  city tour panoràmic, Museu d’Història, 

Memorial Tsitsernakaberd, catedral Etchmiatsin, temple Zvartnots. 

Dia 14.- Museu manuscrits Matenadaran, temple de Garni, dinar 

tipic armeni, monastir de Geghard. Nit a Erevan. 

Dia 15.- A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport i vol de tornada. 

 

Inclou: allotjament 3 estr. amb esmorzar, transport en privat aire 

condicionat amb conductor local de parla anglesa, totes les entrades,  

1 ampolla aigua/dia, telefèric de Tatev, 4X4 a l’esglèsia de Gergeti, 

dinar tipic a Garni, assistència dels nostres receptius. 

 

No inclou: Vol internacional (et busquem la millor opció) despeses 

personals, assegurança d’anil.lació (opcional), àpats no indicats, visat 

d’entrada a Azerbaijan, propines. 

 

Suplement 4 estrelles a Bakú, Tbilisi i Erevan: 390€ per persona. 
Suplement mitja pensió (12 dinars): 160€ per persona. 
Suplement guia de parla hispana: 695€ per grup (2 o més persones). 
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