
        

 

 

 
 

HOTÉIS 
2 PAX 4 PAX 6 PAX 

Single 

Sup. 

Museum Hotel 

(4*) 
USD 1.050 USD 888 USD 819 USD 244 

Mercure Tbilisi 

Old Town (4*) 
USD 1.100 USD 938 USD 863 USD 338 

Rooms Design 

Boutique Hotel 

(Boutique) 

USD 1.144 USD 988 USD 919 USD 369 

The Biltmore 

Hotel (Luxury) 
USD 1.225 USD 1.057 USD 1.000 USD 388 

 
O pacote inclui: 
 

-Acomodação com café da manhã; tours privativos com guia em espanhol ou 

português, traslados in/out privativos com assistência em espanhol; refeições 

mencionadas no itinerário (3 almoços e um jantar); taxas e impostos;  

 

O pacote não inclui: 
 

-Refeições não mencionadas; bebidas em hotéis e restaurantes; gastos pessoais; 

Gorjetas e gratificações; suplementos para jantares de Gala Natal e Ano Novo. 

 

 

 

Preços e Condições 2018 (em USD por pessoa) 

Válidos até outubro/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade.  Dia 1: Tbilisi 
Chegada em Tbilisi. Assistência em espanhol no aeroporto e transfer para o hotel. 

 

Dia 2: Tbilisi 
Café da manhã no hotel e saída para passeio a pé pela parte antiga da cidade. Após 

almoço em restaurante local, visita ao Museu Nacional e ao Mercado de Pulgas. 

 

Dia 3: Mtskheta / Gori / Uplistsikhe / Tsibili 
Café da manhã no hotel e visita à Uplistsikhe, uma antiga cidade de pedra da era 

do bronze. O tour continua por Gori, cidade natal de Stalin, umas das principais 

figuras da história mundial no século XX. Após visita ao Museu do Stalin, visita à 

Mtskheta, a antiga capital do Reino Georgiano do século 3 ao 5. Visita ao 

Monastério Jvari e à Catedral Svetitskhoveli. Retorno à Tsibili no final do dia. 

 

Dia 4: Kakheti 
Café da manhã no hotel e visita à província de Kakheti, cidade dos séculos XVIII e 

XIX localizada em uma colina. Almoço com degustação de vinhos no centro 

histórico. Após o almoço, o tour continua com visita pela cidade de Alaverdi. 

Retorno à Tsibili no final do dia. 

 

Dia 5: Tbilisi 
Após café da manhã no hotel, transfer para o aeroporto. 

 
 
 

 

Reservas ou maiores informações: 
 incoming@tekser.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

GEÓRGIA COMPLETA 
BY TEKSER DMC 

5 Dias / 4 Noites 

Destaques: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Guias em português ou espanhol 

 


