
Explorant el Caucas 
Armènia i Geòrgia  

EL NOSTRE PREU INCLOU 
Bitllet d’avió, classe turista: 
BARCELONA – EUROPA – EREVAN i 
TBILISI – EUROPA – BARCELONA. 
Taxes d’aeroport ( a confirmar el dia 
d’emissió dels bitllets). 
Trasllat aeroport – hotel – aeroport. 
Estada de tres nits a l’HOTEL IMPERIAL 
(4*) o similar de Erevan. 
Estada d’una nit a l’HOTEL BEST 
WESTERN PARADISE (4*) o similar de 
Dilijan. 
Estada de cinc nits a l’HOTEL MERCURE 
OLD TOWN (4*) o similar de Tbilisi. 
Àpats: 9 esmorzars, 8 dinars i 9 sopars. 
Transport privat amb guia de parla 
espanyola (un per Armènia i un altre per 
Geòrgia). 
Visites i entrades necessàries segons 
programa. 
Una botella d’aigua diària per persona. 
Activitats especials incloses: Preparació 
de lavash, degustació de brandy armeni, 
música a capella a Gueghard, degustació 
de vins a la zona de Kakheti i preparació 
de churchkhela. 
Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones. 
Documentació de viatge. 
Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
Assegurança cancel·lació de viatge 
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A 
LA CARTA, 25 € per persona). 
Begudes als àpats inclosos. 
Propines guies i xofers. 
Maleters a aeroports i hotels. 
Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 18 al 27 d’octubre de 2019. 

18 oct. BARCELONA – EREVAN 
Vol regular amb destí Erevan, via una ciutat 
europea. Arribada, assistència i trasllat a 
l’HOTEL IMPERIAL (4*) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

19 oct. EREVAN 
Esmorzar. Al matí, visita de Erevan: la 
Plaça de la República, l’oficina central de 
Correus, el monument a la Mare Pàtria, la 
Cascada, el Museu d’Història, el Memorial 
Tsitsernakaberd o fortalesa de les orenetes i 
la fàbrica del famós brandy armeni. Dinar. 
Tarda lliure. Sopar i allotjament. 
 

20 oct. EREVAN – ECHMIADZIN – GARNI 
– EREVAN (100 km) 
Esmorzar. Al matí, sortida per carretera per 
visitar la santa seu de tots els armenis i la 
residència dels catòlics a Echmiadzin, lloc on 
fou aixecada la primera església cristiana del 
món declarades Patrimoni de la Humanitat.  
Dinar. Continuació cap a la regió de 
Kotayak i el congost del riu Azat per veure 
la simfonia de pedres, curiosa formació de 
roques de basalt. Visita de l’Arc de 
Charents, el Monestir de Gueghard declarat 
Patrimoni de la Humanitat i finalment el 
Temple pagà de Garní. Sopar i allotjament.   
 

21 oct. EREVAN – SEVAN – DILIJAN 
(100 km) 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a la 
regió de Dilijan, anomenada pels locals la 
Petita Suïssa Armènia: llac Seván un dels 
llac més extensos d’aigua dolça, el Monestir 
de Sevanavank, el Monestir de Goshavank i 
el Monestir de Haghartsin. Dinar. Arribada a 
Dilijan. Acomodació a l’HOTEL BEST 
WESTERN PARADISE (4*) o similar. Sopar i 
allotjament. 
 

22 oct. DILIJAN – HAGHPAT – SANAHIN 
– SADAKHLO – TBILISI (200 km) 
Esmorzar. Sortida cap a Sadakhlo, el punt 
fronterer amb Geòrgia. En ruta, visita dels 
monestirs de Haghpat i Sanahin ambdós 
declarats Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. Dinar. Arribada a la frontera, 
canvi de guia i de vehicle. Continuació fins a 
Tbilisi i acomodació a l’HOTEL MERCURE 
OLD TOWN (4*) o similar. Sopar 
espectacle. Allotjament. 
 

#VALLESCLUB 

23 oct. TBILISI 
Esmorzar. Al matí, visita de la ciutat de 
Tbilisi: l’Avinguda Rustaveli, el Museu 
Nacional de Geòrgia, l’església Metekhi, la 
fortalesa de Narikhala, el barri de 
Abanotubani i la basílica de Achikhati. 
Dinar. Tarda lliure. Sopar i allotjament. 
 

24 oct. TBILISI – MTSKHETA – 
UPLISTISKHE - TBILISI 
Esmorzar. Al matí, visita de l’antiga capital 
de Geòrgia, Mtskheta, una de les ciutats 
més antigues considerada Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO, visita a l’església 
Jvari, Svetitskhoveli o Pilar que dona la vida, 
principal església de la ciutat. Dinar. A 
continuació, exploraran la regió de Kartli. 
Visita de la ciutat tallada en roca de 
Uplistsikhe que data del primer mil·lenni aC. 
Sopar i allotjament.     
 

25 oct. TBILISI – ALAVERDI – TELAVI – 
GREMI – TBILISI (230 km) 
Esmorzar. Sortida cap a Kakheti, terra de 
vins. El mètode de producció de vins en 
tines de fang-Kvevri, fou declarada 
Patrimoni Cultural Intangible per la 
UNESCO. Dinar. Durant aquest dia 
realitzaran les visites a la catedral de 
Alaverdi, passeig per la capital de la regió, 
Telavi, i visita al complex arquitectònic de 
Gremi. Sopar i allotjament. 
 

26 oct. TBILISI – ANANURI – KAZBEGI - 
TBILISI 
Esmorzar. Sortida cap a la serralada del 
Gran Caucas, via una de les carreteres més 
antigues, conegudes amb el nom de la via 
militar georgiana. Dinar. Durant el dia 
realitzaran la visita del complex 
arquitectònic d’Ananuri inclou una fortalesa, 
dues esglésies, una antiga torre de 
vigilància, una presó i altres edificis cívics. I 
l’església de la Santíssima Trinitat de 
Gergety. L’arribada a l’església es realitzar 
en cotxes tot terrenys. Sopar i allotjament.      
 

27 oct. TBILISI – BARCELONA  
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’aeroport. 
Vol regular amb destí Barcelona, via una 
ciutat europea. Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 2.200 € 
Supl. Individual       430 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 30 
d’octubre per un mínim de 25 persones i 
pendent de confirmar en ferm. Qualsevol 
alteració en la tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 
www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


