ARMÉNIA, GEÓRGIA e AZERBAIJÃO
11 dias, 10 noites

Datas de saída garantidas:
03 – 15 de Abril, 2018 *

17 – 29 de Julho, 2018

08 – 20 de Maio, 2018

31 de Julho – 12 de Agosto, 2018

22 de Maio – 3 de Junho, 2018

14 – 26 de Agosto, 2018

05 – 17 de Junho, 2018

18 – 30 de Setembro, 2018

19 de Junho – 01 de Julho, 2018

9 – 21 de Outubro, 2018

03 – 15 de Julho, 2018

ITINERÁRIO
DIA 1: EREVAN – CHEGADA ( -- / -- / -- )
Chegada ao aeroporto internacional de Zvartnots.Transfer para o hotel. Alojamento no hotel.
DIA 2: VISISTA GUIADA A EREVAN ( PA / -- / -- )
Encontro com o guia pela manhã. Começo do tour pela cidade de Ereván. Visita à fábrica de Tapetes
Megerian. Visita a Tsitsernakaberd. Passeio pelo Parque Memorial e Museu das víctimas do Genocídio e
Visita ao Mercado de frutas. Alojamento em Erevan.
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DIA 3: EREVAN – GEGHARD – LAGO SEVAN – EREVAN ( PA / -- / -- )
Visita ao mosteiro de Geghard, declarado Património Mundial pela UNESCO. O Mosteiro de Geghard é a
insuperável obra prima da arquitectura Arménia do séc. XIII. Algumas das igrejas do complexo estão
magistralmente esculpidas numa rocha enorme. Devido à sua construção e acústica, Geghardavank é o
melhor lugar para cantar canções espirituais. O complexo é rico em adornos subtis e escultóricos e muitas
khachkars notáveis (cruzes de pedra). Partimos para o Templo de Garni, que se levanta sobre uma camada
triangular e é o único exemplo da cultura pagã que sobreviveu na Arménia. Depois de adoptar o
Cristianismo no ano de 301, o templo pagão perdeu a sua importância e a fortaleza de Garni converteu-se
na residência de Verão dos reis arménios, e até hoje, as ruínas do palácio real e das termas com a sua
impressionante obra de mosaico, conservam-se perto do templo. Continuamos até ao Lago Sevan, a uns
70km a norte de Erevan. O Lago Sevan é um dos maiores lagos alpino-montanhosos de água doce do
mundo. A beleza da paisagem e a água cristalina são condições perfeitas para um descanso excelente. O
lago é também famoso pela sua península e complexo medieval da igreja construída no ano de 874.
Regresso a Erevan. Alojamento no Hotel.
DIA 4: EREVAN – KHOR VIRAP – ETCHMIADZIN – ZVARTNOTS – EREVAN ( PA / -- / -- )
Visita ao Mosteiro de Khor – Virap cuja importância está ligada a São Gregório o Iluminador, que
intruduziu o Cristianismo na Arménia. É uma obra prima maravilhosa situada no topo de uma colina. É um
lugar de peregrinação visitado todos os anos por uma grande quantidade de turistas e nativos. Parece um
castelo onde todos têm a oportunidade de se sentar e sonhar enquanto admiram a beleza da igreja. O
que mais se destaca é a vista panorâmica do monte biblíco Ararat. Conduzimos até Echmiadzin – o lugar
onde Jesus fez a sua aparição.
Santo Echmiadzin é o centro espiritual de todos os Arménios e um dos centro de cristianismo de todo o
mundo. Voltamos a Erevan fazendo uma paragem nas ruínas do templo de Zvartnots – a pérola da
arquitectura do séc. VII, declarado Património Mundial da UNESCO. Alojamento em Erevan.
DIA 5: EREVAN – SADAJLO (FRINTEIRA) – TBILISI ( PA / -- / -- )
Viagem directa de Erevan até Tbilisi. Tempo à disposição. Encontro com o guia para visitar a cidade
antiga. Passeio pelas ruas estreitas a explorar a arquitectura com atenção aos diferentes edifícios
religiosos (igrejas, mesquitas, sinagogas) para além dos famosos edifícios do séc. XIX com as suas belas
varandas de madeira talhada. Viagem de teleférico (se as condições atmosféricas o permitirem) para subir
até à fortaleza de Narikala. De seguida, visita às termas de águas quentes que tanto impressionaram
pessoas como Pushkin ou Dumas. Depois de disfrutar o passeio que o transportará no tempo, visita ao
Museu Nacional antes de dar um passeio pela Avenida Rustaveli, a avenida principal da cidade, salpicada
por deliciosos cafés e restaurantes. Alojamento no hotel.
DIA 6: TBILISI – SIGNAGUI – REGIÃO DE KAJETIA – KVARELI ( PA / A / -- )
Viagem até Kajeti, o berço do vinho, para visitar famílias locais e degustar o famoso vinho feito em potes de
barro. Chegamos a Signagui – a “Cidade do Amor”. É uma pequena e bonita cidade do séc. XVIII, que
impressiona pela sua assombrosa e antiga muralha e as pequenas casas de madeira, decorada com
varandas talhadas e arquitectura tradicional. Visita a uma adega com 300 anos e prova de vinho georgiano
feito em potes de barro segundo a antiga tradição georgiana. Almoço com família local. Visita à adega
“Túnel” para degustação de alguns vinhos famosos da Geórgia. Alojamento no hotel Kvareli.
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DIA 7: KVARELI – KISISJEVI – TELAVI – ALAVERDI – TBILISI ( PA / -- / -- )
De manhã, visita ao Palácio de Tsinandali, dos Duques georgianos do séc. XIX. Visita ao jardim e casamuseu do nobre e poeta georgiano Alejandro Chavchavadze. De seguida, visita a outra adega modernizada
(Schukhman) com degustação de diferentes vinhos georgianos. Visita a Telavi – o centro administrativo da
região de Kakheti e o mercado de alimentação. No final, visita à catedral de Alaverdi (séc. XI). De tarde
regressamos a Tbilisi.
DIA 8: TBILISI – MTSJETA – CHARDAJI – GORI – UPLISTSIJE – TBILISI ( PA / -- / -- )
Depois do pequeno-almoço, viagem até à cidade de Gori para visitar a cidade rupestre de Uplistsije – do
primeiro milénio antes de Cristo. Passeio pela cidade de Gori, onde nasceu o famoso líder soviético José
Stalin. De seguida, visita à adega do um camponês local, onde podemos degustar o único vinho biológico
feito em Kvevri (feito em pote de barro) segundo a tradição georgiana. De seguida, visita à antiga capital e
ao centro religioso da Geórgia – Mtsjeta, para ver o Mosteiro de Jvari (séc. VI) e a Catedral de Svetitsjoveli
(séc. XI), onde está enterrada a Túnica de Cristo. Ambos estão incluídos no Património da Humanidade pela
UNESCO. Regresso a Tbilisi.
DIA 9: TBILISI – LAGODEJI (FRONTEIRA) – KISH – SHEKI ( PA / -- / -- )
Viagem até à fronteira da Geórgia com o Azerbaijão. Formalidades fronteiriças. Depois dos procedimentos
alfandegários, viagem de carro até Sheki, a 150km (2.5 horas). Chegada a Sheki: começamos por visitar o
Palácio de Verão Sheki Khans com os seus magníficos frescos e vitrais. De seguida, visita à oficina local de
vitrais de Shebeke onde são feitos à mão os famosos vitrais de Sheki, um “caravanserai” medieval que foi
um dos principais pontos de repouso das grandes caravanas que viajavam ao longo da antiga Rota da Seda.
Continuamos a visita até ao povoado de Kish para visitar a igreja mais antiga da zona do Cáucaso que data
do séc. IV. Alojamento em Sheki.
DIA 10: SHEKI – LAHIJ – NIDJ – SHEMAKHA – MARAZA – BAKU ( PA / -- / -- )
De manhã visitaremos o mercado local, um espéctaulo de cores e sabores no qual poderemos interagir com
a população local. Partida para Baku. A 350km, com várias paragens a caminho: visita à povoação de Lahij,
situada nas montanhas mais altas do Cáucaso e famosas pelo artesanato de cobre que foi recentemente
incluído na lista de património da UNESCO (por uma questão de segurança, a excursão até Lahij só é feita
quando o caminho está seco). Visita à povoação de Nidj para conhecer a minoria local Udins (antiga
comunidade cristã da região do Cáucaso). Faremos outra paragem em Shemakha para visitar a mesquita
Juma e logo de seguida, o Mausoléu Diri Baba, escavado na rocha em Maraza. Chegada a Baku.
Alojamento em Baku.
DIA 11: BAKU ( PA / -- / -- )
Viagem até Gobustán, a 65km de Baku, um museu ao ar livre de pinturas rupestres, considerado Património
da Humanidade pela UNESCO, antiga povoação do período neolítico. Continuamos por mais 12km para ver
os vulcões de lodo activos (por razões de segurança a excursão aos vulcões só se realiza se a estrada estiver
seca).
Da parte da tarde, a visita guiada a pé a Baku inclui a cidade medieval murada “Icheri Sheher”, com os seus
becos estreitos, “karavanserais” históricos, mesquitas e o Palácio dos Shirvan Shas. Visita ao símbolo da
cidade: a Torra da Donzela, do séc. XII, de onde poderemos apreciar as mansões imponentes dos magnatas
do petróleo, construídas durante o auge do petóleo entre 1870 - 1914. Seguimos pelo Beco dos Mártires
com a magnífica vista sobre a baía de Baku a acompanhar. Alojamento em Baku.
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DIA 12: BAKU – GOBUSTAN – ABSHERON – BAKU ( PA / -- / -- )
De manhã visita à península de Absherón para conhecer Ateshgah, o “templo da chama eterna” (Património
da UNESCO), construído no séc. XVIII para as orações dos Zoroastros que viajam com caravanas comerciais
pelo Azerbaijão. De seguida, visita à fortaleza Mardakan que formava parte do sistema de defesa da
península nos séculos medievais. Por último, visita a Yanardagh, a montanha de fogo famosa por expelir gás
natural. Regresso ao hotel e alojamento em Baku.
DIA 13: BAKU – PARTIDA ( PA / -- / -- )
Pequeno-almoço e á hora prevista, transfer para o aeroporto para apanhar o voo de regresso.

* A primeira data coincide com a Semana Santa na Geórgia, e devido à celebração, os visitantes
poderão participar em rituais religiosos. À noite, poderão assistir à missa especial dedicada à
Páscoa. Para além disso, algumas visitas poderão ser modificadas devido ao encerramento dos
museus de 3 a 15 de Abril de 2018.

www.tapetevoador.pt
info@tapetevoador.pt
Tel. 258455247 / 966496139 / 919251720
RNAVT 2808

3. INFORMAÇÃO GERAL DAS VIAGENS
Quantidade de participantes: mínimo 2 pessoas e máximo 25 pessoas.
O tour está garantido nas datas indicadas no início do programa
O guía fala espanhol
4. DETALHES DE ALOJAMENTO:
Tiblisi – 3 noites em hotel de 3* ”Oriental/Astoria” ou categoria semelhante.
Kvareli – 1 noite em hotéis de 3* “Chateu Kvareli” ou categoria semelhante.
Erevan – 4 noites em hotéis de *3 “Silachi” ou categoria semelhante.
Sheki – 1 noite em hotel de 4* Sheki Saray ou semelhante.
Baku – 2 noites em hotéis de 4* Central Park/ Sapphire Inn ou categoria semelhante.
Transporte: Carro, minibús ou autocarro dependendo do númeor de pessoas no grupo.
5. SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Regime APA (excepto almoço em casa local em Kajetia), guia espanhol (excepto dias de viagem),
transporte durante as excursões, transfer para aeroporto – hotel de Erevan, transfer desde o hotel até ao
aeroporto em Bakú, viagem entre Tiblisi e Erevan, entradas, 1 garrafa de água.
6. SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Seguro de viagem, bebidas alcoólicas, visitas fora do programa, refeições de almoço e jantar, bagageiros,
gastos de transferências bancárias.
7. VISTOS:
Os Portugueses podem visitar a Geórgia e a Arménia sem necessidade de visto por 90 dias, basta terem
um passaporte válido com validade mínima de 3 meses.
Para viajar no Azerbaijão, os portugueses precisam de visto
Com o novo sistema B2C o cliente (ou a sua agência de viagens) pode solicitar o visto electrónico
directamente em www.evisa.gov.az/en/ apresentando apenas a cópia do passaporte e pagando 23$ com
cartão de crédito. O E-visto é enviado no prazo de 3 dias úteis.
8. NOTAS IMPORTANTES:
Os museus fecham à segunda-feira.
Nos restaurantes da Geórgia geralmente há música tradicional ao vivo.
Parte dos monumentos estão a ser restaurados.
A qualidade dos hotéis nestas regiões não corresponde à dos standards Europeus.
Para mais informações, contacte: info@tapetevoador.pt
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