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Des de  

1595€ 

 
GC 1881 

Armènia-Georgia 14 dies 

Joies del Càucas 

Descobreix Armènia i Georgia, uns grans desconeguts amb un patrimoni i uns paisatges inoblidables. Encara lluny del turisme de 
masses, aquests antics reialmes bressol del cristianisme 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 Erevan i trasllat al seu hotel. 

Dia 2.- Visita de la capital: Museu d’Història, Tsitsernakaberd (memorial del 

genocidi), edificis monumentals. Nit. 

Dia 3.- Visita de l’esglèsia de Santa Hripsime, temple de Zvartnots, mercat 

Vernissage. Nit a Erevan. 

Dia 4.- Museu de manuscrits Matenadaran, excursió al temple de Garni i 

monastir de Geghard. Nit a Erevan. 

Dia 5.- Monastir de Khor-Virap amb vistes al mont Ararat, monastir de 

Noravank, Cova dels Ocells. Nit a Goris. 

Dia 6.- Visita de Goris, poble de Khndzoresk, monastir de Tatev (accès amb 

telefèric). Nit a Goris. 

Dia 7.- Lloc prehistòric de Karahunj, cavansar de Selim, llac Sevan i monastir 

de Sevanavank. Nit al PN de Dilijan. 

Dia 8.- Visita dels monastirs de Haghpat i Akhtala. Entrada a Georgia per 

Sadakhlo i arribada a Tbilisi. 

Dia 9.- Visites a Tbilisi: esglèsia de Metekhi, fortalesa Narikala, Banys de 

Sofre, esglèsies de Sioni i Anchiskhati, etc. Nit. 

Dia 10.- Arribada a Mtskheta: monastir de Jvari, catedral de Svetiskhoveli, 

cova Prometeus. Nit a Kutaisi. 

Dia 11.- Kutaisi: catedral Bagrati, monastir de Gelati, ciutat troglodita 

d’Uplistsikhe. Nit a Gudauri. 

Dia 12.- Esglèsia de la Trinitat de Gergeti a Stepantsminda. Fortalesa 

d’Ananuri. Nit a Tbilisi. 

Dia 13.- Excursió a Signagi i monastir de Bodbe. Nit a Tbilisi.  

Dia 14.- A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport i 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, assistència dels nostres receptius. 

 

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol per al teu viatge) 

despeses personals, assegurança de cancel.lació (opcional), dinars/sopars. 

 

Suplement 4 estrelles a Erevan i Tbilisi: 130€ per pesona. 
Suplement mitja pensió: 190€ per persona. 
Suplement guia de parla hispana: 670€ per grup (2 o més persones). 
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