
 

 

 
 

GEÓRGIA E ARMÉNIA 
 
 

 
  

 
 
 
A Geórgia, é um país situado no Cáucaso, localizada nos limites fronteiriços entre Europa e Ásia. Limita a Norte e a Leste com 
a Rússia, a Leste e a Sul com o Azerbaijão, a Sul com a Arménia e a Turquia e a Oeste com o Mar Negro. A  capital e a maior cidade 
é Tbilisi. Considerada uma nação transcontinental, a Geórgia possui um território de 69.700 km², e a sua população é de quase 5 
milhões de habitantes. O país é uma república, semipresidencialista, com o governo eleito através de uma democracia 
representativa. Durante a era clássica, reinos independentes estabeleceram-se no que hoje é a Geórgia. Os reinos da 
Cólquida e Ibéria, cujas orientações religiosas vinham do Paganismo, adotaram o cristianismo no início do século IV.  É um país 
ortodoxo de relevo montanhoso, que hoje se abre ao turismo internacional, mostrando as suas bem guardadas preciosidades 
monumentais e naturais.  
 
 
 
 

A Arménia, denominada oficialmente de República da Arménia, situada nos limites da Europa, orgulha-se de ser o país cristão 
mais antigo do Mundo. Local do mítico Jardim bíblico do Éden e ponto onde aportou a Arca de Noé após o dilúvio. É um país sem 
costa marítima localizado numa região montanhosa na Eurásia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, no Sul do Cáucaso. Faz 
fronteira com a Turquia a Oeste, Geórgia a Norte, Azerbaijão a Leste, e com o Irão e com o enclave de Nakhchivan (pertencente 
ao Azerbaijão) ao Sul. Foi a mais pequena das repúblicas da extinta União Soviética. A Arménia configura-se num estado unitário, 
multipartidário, democrático, com uma antiga herança histórica e cultural. Historicamente foi a primeira nação a adoptar 
o cristianismo como religião de Estado.

 

 

 

 

 

 



 

Programa de Viagem – 04 a 13 Setembro 2020  

 

1º Dia - 4 Set (Sexta) : Lisboa / Istambul / Tbilisi 
Comparência no Aeroporto Humberto Delgado pelas 12h45 para formalidades de embarque assistidas por um Delgado 
de Booking Travel e partida às 15h45 em avião da Turkisk Airlines – voo TK1760 -  com destino a Istambul (refeição 
servida a bordo). Chegada às 22h20. Mudança de avião e continuação às 23h55, também em equipamento da Turkish 
Airlines – voo TK 386 – com destino a Tbilisi (refeição servida a bordo).  
 
2º Dia - 5 Set (Sábado) : Tbilisi 
Chegada pelas 03h15 hora local (+4 que GMT). Assistência nas formalidades de desembarque e transporte privado  
para o Hotel Radius 4**** ou similar. Distribuição de quartos, check-in e tempo para descanso. Ao Inicio da tarde – 
14h00 (a reconfirmar) início da visita à cidade de Tbilisi, conhecida desde o séc. V pela sua turbulenta história, 
elegantes e notáveis monumentos arquitectónicos destruídos e restaurados ao longo dos séculos mas mantendo 
sempre todo o estilo da religião ortodoxa georgiana e as suas tradições. Iniciamos a visita pela parte velha da cidade: 
Igreja Metekhi, do séc. XIII; Balneários de enxofre; Fortaleza Narikala- uma das fortalezas mais antigas da cidade, do 
séc. IV; visita da  Antiga Sinagoga; Catedral Sioni, do séc. VI e Igreja de Anchuskhati. Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento. 
 
3º Dia - 6 Set (Domigo) : Tbilisi / Dmanisi / Tbilisi 
Pequeno almoço no hotel. De amanhã e em hora a informar , partida para Dmanisi  uma peque-
na  cidade aproximadamente a 93 Kms a sudoeste da Capital. É um local arqueológico na região de Kvemo Kartli, no 
vale do rio Mashavera que drena a cadeia vulcânica de Javakheti a oeste do local. Situa-se num promontório elevado 
a cerca de 80 m acima da confluência dos vales Mashavera e Rio Pinezaouri.  Escavações recentes de Dmanisi têm 
revelado um extraordinário registo do primeiro hominídeos dispersão além da África (1,75 milhões de anos atrás). 
Vários indivíduos hominídeos juntamente com abundantes bem preservados restos de animais, fósseis e artefactos 
de pedra foram encontrados. As amostras de Dmanisi são os humanos mais primitivos e pequenos cérebros 
encontrados fora de África a ser atribuído ao Homo erectus sensulato, e  são o mais próximo para o fluxo de Homo 
habilis como presumido. É amplamente reconhecido que as descobertas em Dmanisi mudaram o conhecimento dos 
cientistas sobre a migração do homo da Áfricanao continente europeu.  Almoço em Dmanisi. De tarde,  regresso ao 
hotel em Tbilisi, jantar e alojamento. 
 
4º Dia - 7 Set (Segunda) : Tbilisi – Mtskheta – Gori – Uplistsikhe – Borjomi – Akhaltsikhe  
Após o pequeno almoço, partida em direcção a Mtskheta. Visita ao Mosteiro Jvari e à Catedral Svetitskhoveli, ambos 
declarados Património da Humanidade pela UNESCO. Prosseguimos para a cidade de Gori, cidade natal de Joseph 
Estaline, para visita à Casa-Museu de Estaline. Nos seus arredores, Uplistsikhe, visita a um complexo de antigas 
cavernas e túneis. Almoço. Continuação para Borjomi para provar a famosa água mineral desta região, e seguimos 
rumo a Akhaltsikhe. Alojamento e jantar no Hotel Lomsia 4* ou similar. 
 
5º Dia - 8 Set (Terça) : Akhaltsikhe - Khertvisi – Vardzia - Bavra - Gyumri 
Pequeno almoço. Em hora a determinar, início das visitas à cidade de Akhaltsikhe com destaque para o Forte e Museu 
Rabati. Continuação para Vardzia, cidade escavada na escarpa do séc. XII. Viagem ao longo das margens do rio Mtkvari, 
decoradas por diversas fortalezas medievais. Breve paragem no percurso para fotografar o Castelo de Khertvisi, do 
séc. X, uma das mais impressionantes e antigas fortalezas georgianas. Chegada a Vardzia e visita ao espectacular 
rochedo que inclui um Mosteiro do período medieval. Almoço . Prosseguimento para a Gyumri, na Arménia, cruzando 
a fronteira de Bavra. Alojamento e Jantar no Hotel Nane 4**** ou similar. 
 
6º Dia - 9 Set (Terça) : Gyumri - Echmiadzin - Yerevan 
Pequeno almoço. Saída para visita panorâmica de Gyumri, a segunda maior cidade da Arménia, situada nas margens 
do rio Akhurian, na província de Shirak. Visita ao Museu Nacional. Continuação para a cidade de Echmiadzin. Visita à 
Catedral, sede espiritual da Igreja da Arménia e ainda à Igreja de St. Hrispime, do séc. VII, ambas Património da 
Humanidade pela UNESCO. Visita às ruínas da Catedral de Zvartnots, com o seu coro, Património da Humanidade pela 
UNESCO, com o Monte Ararat como painel de fundo. Almoço. De tarde, Partida para Yerevan. Jantar e alojamento no 
Hotel Imperial Palace 4* ou similar. 
 
 



 
 
 
7º Dia  - 10 Set (Quarta) : Yerevan 
Pequeno almoço. Visita panorâmica à capital da Arménia, uma das mais antigas do Mundo e localizada junto ao Rio 
Hrazdan. Visita ao Memorial do Genocídio; Museu Nacional de História e Museu dos Manuscritos. Almoço em 
restaurante local. Tarde livre visitas de gosto pessoal, compras, etc. . Jantar e alojamento no Hotel. 
 

 
 
 

8º Dia - 11 Set (Quinta)  : Yerevan - Gerard - Garni - Sevan - Dilijan   
Pequeno almoço no Hotel. Em hora a informar, partida em direcção a Gerard. Visita ao Mosteiro de Gerard, declarado 
Património da Humanidade pela UNESCO. Continuação para Garni. Visita ao templo pagão, do séc. I, situado junto ao 
Canyon do rio Azar. Durante o Almoço, possibilidade de assistir à elaboração do pão nacional arménio – Lavash. De 
tarde, prosseguimos para Sevan. Visita ao Mosteiro Sevanavank e ao Lago Sevan, um dos mais altos do Mundo. 
Continuação para Dilijan. Alojamento e Jantar no Hotel Paradise 4* ou similar. 
 
9º Dia - 12 Set (Sexta) : Dilijan - Sanahain - Haghpat - Sadakhlo - Tbilisi 
Após o pequeno almoço, saída para visita aos Mosteiros de Sanahain e Haghpat, cuja construção se encontra associada 
à glória da família real Bagratuni, ambos declarados Património da Humanidade pela UNESCO. Continuação para 
Tbilisi, passando pela fronteira de Sadakhlo. Chegada a Tbilisi e visita ao Museu de Arte do Tesouro Georgiano, que 
abriga colecções de ouro das eras cristãs e feudais. Alojamento no Hotel Radius 4* ou similar. À noite, jantar de 
despedida com espetáculo de folclore georgiano. 
 
10º Dia - 13 Set  (Sábado) : Tbilisi - Istambul - Lisboa 
Em hora a informar localmente, transporte para o Aeroporto e partida as 05h25 em avião da Turkish Airlines - voo 
TK377 -  com destino a Istambul (Pequeno Almoço servido a bordo). Chegada pelas 06h55. Mudança de avião  e 
continuação também em equipamento da Turkish Airlines - voo TK1759, pelas 11h55, com destino a Lisboa. Chagada 
ao Aeroporto Humberto Delgado pelas 14h50, hora local (-3 que em Istambul). 
 

Fim da viagem e dos nossos serviços. 

Preço por pessoa (mínimo de 25 participantes): 

Tipo de alojamento > nº de Participantes Moeda 25 
- Alojamento em quarto Duplo EUR 1.580,00 
- Suplemento para quarto Individual EUR    325,00 

  
 
O preço inclui: 
 

● Passagem aérea, classe Turística de ida e volta com direito ao transporte 1 mala de porão até 23 Kgs 
● Transporte privativo Aeroporto / Hotel Aeroporto em Tbilisi 
● Circuito em autocarro de turismo com AC e bancos reclináveis, conforme itinerário 
● 4 noites de estadia em Tbilisi 

 
 



 
 
 

● 1 noite de estadia em Akhaltsikhe 
● 1 noite de estadia em Gyumri 
● 2 noites de estadia em Yerevan 
● 1 noite de estadia em Dilijan 
● Pensão Completa durante toda a viagem 
● Todas as visitas e entradas mencionadas no programa 
● Serviço permanente de um Guia Oficial a falar castelhano 
● Acompanhamento permanente por um Delgado da Booking Travel 
● Seguro de Assistência em Viagem no valor de EUR 30.000,00 por pessoa 
● Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível no valor EUR 238,00, actualizável à data de emissão dos bilhetes 
● Todas as taxas e impostos de turismo 

 
O Preço não inclui: 
 

● Bebidas às refeições 
● Gastos de natureza pessoal 
● Gratificações a Guias e Motoristas 
● Em geral tudo o que não se encontrar contemplado na rubrica “O Preço inclui” 

 
 

Condições Gerais 

 
 

ORGANIZAÇÃO  
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking - Agência 
de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando Lopes Graça, 10-
A 1600-067 LISBOA, contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital 
social de Euros 200.000,00, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.  
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor total da 
viagem, devendo o pagamento restante ser efectuado de acordo com 
o seguinte esquema: 40% até 60 dias antes da realização da viagem e 
os restantes 30% até 30 dias antes da partida. A Agência organizadora 
reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não 
tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas. 
 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
Estão incluídas no preço (EUR 238,00) sujeito a actualização à data da 
emissão das passagens aéreas 
 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da viagem, terá 
de pagar todos os encargos  a que a desistência dê lugar e ainda uma 
percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem. Quando seja 
caso disso, o cliente será reembolsado pela diferença entre a quantia 
já paga e os montantes acima referidos 
 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num número mínimo 
de participantes, pelo que  a Agência organizadora poderá cancelar a 
viagem, caso não venha a existir o número mínimo de participantes. 

 
 

ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora 
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de 
partida ou substituir qualquer dos  hotéis previstos por outros de 
categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos 
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa ( Janeiro 2020 ) pelo que estão sujeitos às alterações que 
resultem  de variações de custos nos transportes,  do combustível, 
dos hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações 
cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será 
imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe 
for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular  a sua inscrição 
nos mesmos termos e condições  previstos na rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a 
ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial constante 
do programa da viagem, tem o cliente o direito de desistir da 
viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas as quantias 
pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual 
variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante 
deste programa e emergentes das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na 
Companhia de Seguros Generali e por uma caução no Turismo de 
Portugal nos termos da legislação em vigor. 
 

            


