
 

Geòrgia.  
La Perla del Caucas. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia TURKISH: BARCELONA – 
ISTANBUL – TBILISI  i BATUMI—
ISTANBUL—BARCELONA. 
•Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL 
MERCURE(4*) o similar a Tbilisi. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL MARCO 
POLO (4*) o similar a Gudauri. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL BEST 
WESTERN (3* superior) o similar a 
Kutaisi. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL 
DIVAN SUITE (5*) o similar a 
Batumi. 
•Àpats: 7 esmorzars, 5 dinars i 1 
sopar. 
•Autocar de luxe durant tot l’itinerari. 
•Guia local de parla espanyola 
segons itinerari. 
•Visites i entrades segons programa. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 20 
persones. 
•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 
•Taxes d’aeroport (230 € a 
confirmar el dia d’emissió del 
bitllet). 
•Assegurança cancel�lació de 
viatge (cia. Arag modalitat CLASS 
fins a 1.800 €, preu per persona 
20 €). 
•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Propines guia i xofer. 
•Maleters als aeroports i hotels. 
•Serveis privats tals com bugaderia, 
telèfon, mini bar,... 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

Del 17 al 24 d’octubre 2017 . 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TECNICA  GCMD—000228 

17 oct. BARCELONA – TBILISI 
Sortida amb vol regular amb destí Tbilisi, 
via una ciutat europea. Arribada, 
assistència i trasllat directa a l’HOTEL 
COURT YARD BY MARRIOTT (4*) o similar, 
habitació estàndard. Allotjament. 
 
18 oct. TBILISI 
Esmorzar. Dia dedicat a la visita privada 
guiada de la capital de Geòrgia amb 
dinar inclòs. Temps lliure. Allotjament. 
 
19 oct. TBILISI 
Esmorzar. Al matí, continuació amb la 
visita de Tbilisi. Tarda lliure. Allotjament. 
 
20 oct. TBILISI – MTSKHETA – KAZBEGI 
– GUDAURI 
Esmorzar. Sortida amb autocar cap a les 
muntanyes del Gran Caucas, via una de les 
ciutats més antigues Mtskheta. Dinar. 
Després de les visites, sortida cap el nord, 
via la Carretera Militar i on podran observar 
el volcà Mkinvartsveri o Kazbek (que 
significa cim gelat) amb una alçada de 
5.047 metres. Continuació fins a Gudari, 
important estació d’esquí. Acomodació a 
l’HOTEL MARCO POLO (4*) o similar, 
habitació estàndard. Sopar i allotjament. 
 
21 oct. GUDAURI – GORI – 
UPLISTSIKHE – KUTAISI 
Esmorzar. Des de les altes muntanyes del 
Gran Caucas descendiran cap a les terres 
baixes de la regió de Kartli i Imereti. En 
ruta parada a Gori, ciutat on va néixer 
Stalin. Dinar. Continuació cap a la regió 
d’Imereti i visita d’Ananurila, ciutat tallada 
a la roca d’Uplistsikhe (Fortalesa del 
Senyor). Continuació cap a la serralada de 
Likhi on trobaran l’esplanada de Rioni, on 
es troba l’antiga capital del Regne de 
Cólquida, Kutaisi, actualment la segona 

 

ciutat més gran de Geòrgia. Acomodació a 
l’HOTEL ARGOIN (3*) o similar, habitació 
estàndard. Allotjament. 
 
22 oct. KUTAISI – GELATI—CANÓ 
MARTVILI— BATUMI 
Esmorzar. Al matí, visita del centre de 
Kutaisi i voltants. Dinar. Sortida cap a la 
regió d’Adjaria – amb la preciosa costa del 
Mar Negre, plantes exòtiques i suau clima 
tropical. Regió plena de totes les tonalitats 
de verd, inclòs al hivern. Arribada a 
Batumi i passeig pel famós bulevard de la 
ciutat. Acomodació a l’HOTEL DIVAN 
SUITE (5*) o similar, habitació estàndard. 
Allotjament. 
 
23 oct. BATUMI 
Esmorzar. Al matí, exploraran el casc 
antic de Batumi. Dinar. Tarda lliure a 
Batumi. Allotjament. 
 
24 oct. BATUMI – BARCELONA  
Trasllat a l’aeroport. Sortida amb vol 
regular amb destí Barcelona via una ciutat 
europea. Arribada. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble  1.380 € 
Supl. individual    385 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 30 de 
maig per un mínim de 20 persones. 
Qualsevol alteració en la data de sortida, 
tarifa aèria, nombre de participants o 
serveis terrestres implicaria una variació 
en el preu final.  


