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Georgia i Azerbaidjan 12 dies

Les joies desconegudes

Descobreix el millor de Georgia i Azerbaijan en un mateix viatge

inoblidables i el contrast entre orient i occident

singular, profundes tradicions i una gran història a redòs del Gran
 

Ruta  
 
 

 

 

 

Preus i condicions en base a 2 persones

 

 

 

 

 

 

 

 
Important:  Ruta totalment a mida en dies i condicions, 

es pot combinar amb Armènia 
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Georgia i Azerbaidjan 12 dies

Les joies desconegudes del Càucas

i Azerbaijan en un mateix viatge, uns grans desconeguts amb un patrimoni i uns paisatges 

i el contrast entre orient i occident. Encara lluny del turisme de masses, en els límits d’Europa, sín una proposta 

singular, profundes tradicions i una gran història a redòs del Gran Càucas. 

 

 

Preus i condicions en base a 2 persones en privat: 

n dies i condicions,  

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

Dia 2.- Visites a Tbilisi: barri històric de 

banys de sofre, Shardeni street, catedral de Sioni, sinagoga

Dia 3.- Sortim a Mtskhetay: esglèsia de

Svetiskhoveli. Arribada a Kutaisi: cova de Prometheus

Dia 4.- Visita de la catedral Bagrati

Arribada o nit a Akhaltsikhe. 

Dia 5.- Visita de la ciutat-fortalesa de 

troglodita de Vardzia,  través de les gorges de 

Dia 6.- Trasllat a Borjomi, famosa per la seva aigua mineral. Arribada 

al poble de Chardakhi, on visitarem una familia local que produeix el 

seu propi vi. Visita de la fortalesa d’Ananuri

Dia 7.- Trasllat a Kazbegi seguint el riu Tergi. Aquí podrem fer una 

caminada fins a l’esglèsia de Gergeti

Dia 8.- Ruta cap a la regió de Kakheti

museu d’Al. Chavchavadze. Parada a Televi i entrada a Azerbaidjan. 

Arribada a Sheki: palau d’estiu del Khan i mercat local. Nit a Sheki.

Dia 9.- Arribada a Shemakha antiga capital: 

i gran mesquita. Seguim fins a Maraza

Pir Diri Baba. Arribada i nit a Bakú.

Dia 10.- Excursió a la peninsula d’Absheron

de Icheri Shey Har, el palau reial de 

Natural d’Absheron i visita del Temple del Foc

Dia 11.- Excursió a la reserva arqueològica de 

els famosos petroglifs prehistòrics i pintures rupestres. Nit a Bakú.

Dia 12.- Visites a Bakú. Trasllat a l’aeroport i vol de tornada.

 

Inclou: allotjament 3 estr. amb esmorzar a Georgi

a Bakú, transport aire condicionat amb 

parla anglesa, totes les entrades, 

sopar, assistència del nostre receptiu.

 

No inclou: Vol internacional (et busquem

despeses personals, assegurança d’anul

no indicats, visat d’entrada a Azerbaijan, propines.
 

Suplement mitja pensió: 175€ per persona.

Suplement pensió completa: 15

Suplement guia de parla hispana:

938042415 - 682636205 

Georgia i Azerbaidjan 12 dies 

del Càucas 

amb un patrimoni i uns paisatges 

en els límits d’Europa, sín una proposta 

i trasllat a l’hotel. 

Visites a Tbilisi: barri històric de Metekhi, telefèric a Narikala, 

banys de sofre, Shardeni street, catedral de Sioni, sinagoga. Nit. 

esglèsia de Jvari,  catedral de  

Kutaisi: cova de Prometheus. Nit. 

catedral Bagrati i el complexe monàstic de Gelati. 

de Rabath. Arribada a la ciutat 

,  través de les gorges de Mtkvari. Akhaltsikhe. 

, famosa per la seva aigua mineral. Arribada 

, on visitarem una familia local que produeix el 

fortalesa d’Ananuri. Arribada i nit a Gudauri. 

seguint el riu Tergi. Aquí podrem fer una 

l’esglèsia de Gergeti. Arribada i nit a Tbilisi. 

Kakheti, on visitarem una bodega i el 

arada a Televi i entrada a Azerbaidjan. 

: palau d’estiu del Khan i mercat local. Nit a Sheki. 

antiga capital: mausoleu Yeddi Gumbaz 

Maraza on visitarem el mausoleu de 

. Arribada i nit a Bakú. 

peninsula d’Absheron. Visita de l’antiga ciutat 

, el palau reial de Shirvan Shah, circuit pel Parc 

Temple del Foc. Nit a Bakú. 

Excursió a la reserva arqueològica de Gobustan, on veurem 

els famosos petroglifs prehistòrics i pintures rupestres. Nit a Bakú. 

Trasllat a l’aeroport i vol de tornada. 

allotjament 3 estr. amb esmorzar a Georgia i 4 estrelles 

aire condicionat amb conductor-guia de 

parla anglesa, totes les entrades, 1 ampolla aigua/dia, 1 

, assistència del nostre receptiu. 

Vol internacional (et busquem la millor opció) 

rança d’anul.lació (opcional), àpats 

’entrada a Azerbaijan, propines. 

€ per persona. 

150€ `per persona 

Suplement guia de parla hispana: 230€ X 2 aprox. 



 

 

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

                                                                                                                                TbilisiTbilisiTbilisiTbilisi                                                                                                                                                                                     
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