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ESTILO DE VIAJE   | 

CIDADE

TBILISI Iota Hotel Rooms Hotel The Bi l tmore Hotel

A PARTIR DE USD 1.487 USD 1.714 USD 1.887

63

DIA 1 - TBILISI   
Chegada em Tbilisi. Transfer para o hotel com 
assistente de língua espanhola. Chegada ao 
hotel e check-in.
  
DIA 2 - TBILISI | MTSKHETA
Café da manhã no hotel. De manhã tour pela 
antiga capital da Geórgia - Mtskheta. Continue 
com uma visita ao mosteiro de Jvari. À tarde, 
degustação de vinhos no Chateau Mukhrani 
e almoço. Depois, tour pela cidade de Tbilisi 
(bilhetes de teleférico Narikala e Museu Nacional 
incluídos). Retorno ao hotel. Refeições: café da 
manhã e almoço.

DIA 3 - TBILISI  | KAKHETI | TBILISI 

Após o café da manhã no hotel, excursão de 

um dia completo pelo mosteiro Bobde e pela 

cidade de Sighnaghi. Retorno a Tbilisi. Refeições: 

café da manhã. 

CÓD: A G T U 07

GEÓRGIA EXPRESS
4 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados privados de chegada e saída;

• Passeios privados com um guia de língua espanhola ou português 

se disponível;

• 2 almoços com degustação de vinhos.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

SAÍDAS: Diárias

DIA 4  - TBILISI  | UPLISTSIKHE | TBILISI 

Após o café da manhã no hotel, saída para visitar 

Uplistsikhe, uma antiga cidade de pedra. Depois, 

degustação de vinhos com almoço no Nika’s Marani, 

uma bela vinha tradicional do país. Finalmente visite 

o Museu Stalin e ao final da visita, retorno ao hotel. 

Refeições: café da manhã e almoço.

DIA 5  - TBILISI  

Após o café da manhã, traslado ao aeroporto com 

assistência de língua espanhola. 


