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Circuit Georgia & Armenia 

 

de la 899 EUR / pachet / pers 

Perioada: 14.04, 1.09.2020 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Yerevan 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinaţia Yerevan. Sosire după miezul nopții, 
transfer și cazare imediată la hotel în zona Yerevan. 
Ziua 2. Yerevan 
Mic dejun. Tur de oraș în Yerevan, una dintre cele mai vechi capitale ale lumii. Se vizitează Muzeul 
Matenadaran, care adăpostește multe manuscrise vechi cu însemnătate istorică,  Cascada ce cuprinde Muzeul de 
Artă Contemporană. Opțional* prânz la o brutărie locală, unde se poate observa tehnica tradițională de coacere a 
celebrei pâini armenești, lavaș. Deplasare la Templul Garni, dedicat zeului soarelui Mithra  și  la Mănăstirea 
Geghard, capodoperă a arhitecturii armene medievale, inclusă în Patrimoniul UNESCO. Cazare la hotel în zona 
Yerevan. 
Ziua 3. Yerevan 
Mic dejun. Ziua este liberă sau, opțional*, se vizitează Memorialul Genocidului din Yerevan, apoi Echmiadzin, 
sediul catolicilor armeni și centrul religios al poporului armean. Oprire pentru prânz la o școală de arte. Se 
continuă traseul către Biserica Sfânta Hripsime, inclusă în patrimoniul UNESCO și vizită la fabrică de cognac 
Ararat. Cazare la hotel în zona Yerevan. 
Ziua 4. Yerevan – Khor Virap – Noravank – Areni – Selim – Sevan – Dilijan 
Mic dejun. Se vizitează Mănăstirea Khor Virap, ce oferă o priveliște minunată asupra muntelui Ararat. Plecare 
spre provincia Vayots Dzor, regiune recunoscută pentru zona viticolă. Aici se cultivă soiul Areni, unicat în lume, 
din care se produce vinul cu același nume. Oprire la o cramă pentru prânz și degustare de vinuri locale. Se 
vizitează mănăstirea Noravank, situată într-un defileu spectaculos, săpat în stânci roșiatice. Plecare spre Lacul 
Sevan, considerat perla albastră a Armeniei, unde se vizitează Mănăstirea Sevanavank, una dintre cele mai 
vizitate și fotografiate din Armenia. Se continuă călătoria pe Drumul Mătăsii spre Pasul Selim, unde se vizitează 
un vechi carevanserai, ce datează din secolul XIV. Cină și cazare la hotel în zona Dilijan. 
Ziua 5. Dilijan – Haghartsin – Tbilisi  
Mic dejun. Deplasare către granița georgiană-armenească. Plecare către stațiunea montană Dilijan, sau așa-numita 
„Elveția armenească”. Scurt tur al orașului Dilijan, unde se pot admira magazine de artizanat. Vizită la complexul 
Mănăstirii Haghartsin, situat într-un loc retras al pădurii. Complexul include Biserica Sf. Stepanos, Sf. Maria și 
Sf. Grigorie, precum și o faimoasă sală de mese. Cazare la hotel în zona Tbilisi. 
Ziua 6. Tbilisi 
Mic dejun. Se vizitează fortăreața Narikala și statuia ecvestră a fondatorului orașului, Vakhtang Gorgassali. 
Urcare cu telescaunul la statuia mamei Georgiei. Plimbare prin parcul de pe Podul Păcii până la teatrul de păpuși. 
Cazare la hotel în zona Tbilisi. 
Ziua 7. Mtskheta – Svetiskhoveli – Djvari – Ananuri – Gudauri 
Mic dejun. Deplasare spre Mtskheta, unde se vizitează biserica Dzhvari și catedrala Svetiochoveli. Se continuă 
traseul pe drumul armatei georgiene spre Gudauri printr-o zonă foarte pitorească. Pe drum se vizitează biserica 
fortificată din Ananuri cu o vedere magnifică la rezervorul Schinwali. Cazare la hotel în zona Gudauri. 
Ziua 8. Gudauri  – Gergaeti – Tbilisi 
Mic dejun. Transfer cu mașini de teren 4X4 către Biserica Sfintei Treimi din localitatea Gergeti, aflată la 2170m. 
În condiții meteo prielnice, se poate admira muntele Kazbeh, unul dintre cei mai înalți munți din Georgia (5047m 
înălțime). Întoarcere la Tbilisi. Cazare la hotel în zona Tbilisi. 
Ziua 9. Tbilisi - București 
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După miezul noptii, transfer la aeroport pentru check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația București Otopeni.   
 
 
Acte necesare: 
• Pașaport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară (nu este acceptat pașaportul temporar). 
 
Grup minim pentru organizarea circuitului: 25 persoane. 
 
• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 
• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta București – Tbilisi/ Erevan – București  
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/ persoana  
- Taxe de aeroport  
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
- Cazare 8 nopti in camera dubla in hoteluri de 3 si 4 stele cu mic dejun  
- Cina la hotel in ziua 4  
- Vizita la o crama pentru degustare de vinuri locale armenesti (pranz incus)  
- Intrari la obiectivele turistice  
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii neincluse 

- Asigurare medicala si asigurare storno   
- Bacsisuri pentru ghizi si soferi locali: 5 Eur/ persoana/ zi (recomandat) 
- Tur de oraș în Erevan – 69 Euro/ persoană 
- Supliment demipensiune (1 prânz în ziua 2 și 5 cine în zilele 3,5,6,7 si 8) - 89 Eur/ persoană 

Tarife Pachet 

 
Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult Pret Al 3-lea Adult 

loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 14.04.2020 8 899 EUR  869 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 01.09.2020 8 899 EUR  869 EUR  

 
Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 

loc in Camera Single (Mic Dejun) 14.04.2020 8 1169 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 01.09.2020 8 1169 EUR  

 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 

CONTACT 


