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Des de  

995€ 

 
GC 1881 

Georgia 8 dies 

El reialme de les muntanyes del Càucas 

 

Descobreix Georgia, el reialme enclavat entre la serralada del Càucas i el Mar Caspi, entre Orient i Occident, un dels reialmes 

més antics del Cristianisme, ens ofereix paisatges muntanyosos espectaculars i esglèsies i monastirs medievals, antigues ciutats 

troglodites i la seva important tradició vinícola i gastronòmica. Considerem la capital, Tbilisi, la ciutat més bonica del Càucas. 
 

 

Ruta Suggerida 
 

 
 

 
 
Preus i condicions en base a 2 persones: 

 

 

 

 

 

 

 

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

condicionat amb guia-conductor local de parla anglesa, totes les 

entrades, 1 ampolla aigua mineral/dia, assistència del receptiu local, 

trasllats aeroport-hotel. 

  

No inclou: Vol internacional (et busquem el millor vol) despeses 

personals, assegurança de cancel.lació i mèdica (opcional), 

dinars/sopars, serveis de guia, propines… 

 

Itinerari suggerit 
 
Dia 1.- Arribada a Tbilisi i trasllat a l’hotel. 

Dia 2.- Visita de la capital: esglèsia de Metekhi, fortalesa 

Narikala, els banys de sofre, esglèsies de Sioni i 

Anchikhati, l’avinguda Shardeni. Nit. 

Dia 3.- Ruta a Mtskheta, antiga capital: monastir Jvari, 

catedral Svetiskhoveli, ciutat troglodita de Uplistsikhe.  

Nit a Kudaisi. 

Dia 4.- Monastir de Gelati i catedral de Bagrati. Tbilisi. 

Dia 5.- Ruta al monastir de Bodbe i la tomba de Santa 

Nina. Visita de la ciutat ancestral de Sighnaghi. Arribada a 

Tsinandali i visita de la casa-museu del poeta 

Chavchavadze. Nit a Kvareli. 

Dia 6.- Monastirs de Gremi i d’Alaverdi. Nit a Tbilisi.  

Dia 7.- Excursió a la fortalesa d’Ananuri, el poble de 

Stepandsminda i l’esglèsia de Gergeti. Nit a Tbilisi. 

Dia 8.- A l’hora convinguda, trasllat a l’aeroport. 

 

OPCIONS: 

Guia de parla hispana:  

510€ per grup (tot inclós:dietes, allotjament, transport 

) 

 Mitja pensió (dinars):  85€ per persona. 

 

  Hotel 4 estrelles a Tbilisi:  100€ per persona en doble. 
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