
 GEÓRGIA CÁUCASO MAGNÍFICO  
8 Dias/7 Noites 

(SELF-DRIVE) 
 

Tlm.: +351 966 052 887 |  Tel: +351 229 370 506 |  Expedições tiago@striketours.pt 

 
Início / Fim: Aeroporto Internacional de Tbilisi 
Recomendado: Maio a Outubro 
Aproximada, Distância: 900 km 
Duração: 8 dias e 7 noites 
 
 
Itinerário de 8 dias recomendado para pessoas que desejam relaxar em belas paisagens entre vinhas e montanhas do 

Cáucaso da Geórgia. Explora a antiga capital da Geórgia, visita a região vinícola de Kakheti e segue para o norte para 

desfrutar da tranquilidade de um dos picos icónicos da área - Kazbegi. 

 

ITINERÁRIO 

 
DIA 1: Chegada a Tbilisi (Excursão a pé por Tbilisi e degustação de vinhos) 
Transfer privado do aeroporto de Tbilisi. 
Check-in no hotel localizado no centro de Tbilisi. 
 
Depois de fazer o check-in no hotel e descansar um pouco, fica a conhecer o teu guia e começa a explorar a capital da 
Geórgia com uma curta caminhada nas redondezas da antiga cidade de Tbilisi. A visita irá combinar condução e 
caminhada pela cidade e visitar os seguintes pontos a não perder: 
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1. Fortaleza Narikala que domina a Cidade Velha como o marco arquitetónico mais impressionante. Com as suas 

encostas inacessíveis, a fortaleza serviu como a principal fortificação e defendeu a cidade por séculos. 
 

2. Legvtakhevi ("Ravina de Figo") uma pequena ponte sobre o rio. 
 

3. Antigos banhos de enxofre com água morna natural curativa foram elogiadas por inúmeros viajantes que 
visitaram a cidade. 
 

4. Degustação de vinhos em Schuchmann wine-bar. Prova de 3 tipos de vinhos Schuchmann de classe premium 
com snacks 
 

5. Jantar e degustação de vinhos no Poliphonia- um restaurante de vinhos naturais que serve ingredientes 
selvagens, sazonais e locais. 

 
 
Alojamento em Tbilisi. 
 
DIA 2: Tbilisi - David Gareja - Sighnaghi 
Condução aproximada: 200km, 4 horas. 
 
Pequeno almoço no hotel e seguir para David Gareja semi-deserto. Explora o complexo e as cavernas do mosteiro de 
David Gareja. O complexo integra centenas de divisões, áreas de estar, igrejas e capelas todas cortadas em rochas. Parte 
do complexo também está localizado no Azerbaijão.  
 
Continuar o caminho para Kakheti  - região produtora de vinho da Geórgia, no caminho irás vai passar por várias aldeias 
que vendem queijo, pão recém-assado e alguns doces tradicionais georgianos e frutas (dependendo da estação).  
 
Finalmente chegamos a Sighnagi, uma pequena cidade pacata, também chamado de "A Cidade do Amor", cercada por 
muralha da cidade medieval. A cidade oferece excelentes vistas do vale de Alazani e tem muito a oferecer em termos de 
bares de vinho, cafés e restaurantes que servem comida georgiana tradicional.  
 
Alojamento em Sighnaghi. 
 

http://www.georgianholidays.com/tours/day-trips/tbilisi-grand-tour


 GEÓRGIA CÁUCASO MAGNÍFICO  
8 Dias/7 Noites 

(SELF-DRIVE) 
 

Tlm.: +351 966 052 887 |  Tel: +351 229 370 506 |  Expedições tiago@striketours.pt 

 
 
DIA 3: Sighnaghi - Kvareli - Shilda - Guild - Telavi - Tsinandali - Akhasheni 
Condução aproximada: 130 km,  2,5  horas. 
 
Pequeno almoço. Segue até Kvareli e visite a adega Khareba localizada num túnel escavado no flanco das montanhas do 
Cáucaso e prove incríveis vinhos Qvevri. A temperatura no  túnel  permanece idealmente em 12-14 graus ao longo do 
ano. É composto por dois túneis principais, que estão ligados por 13 galerias. O comprimento total dos túneis é de 7,7 
km. 
 
Continua até a vila de Shilda e visita a Adega Chubini,  localizada no sopé das Montanhas do Cáucaso, com vistas 
panorâmicas espetaculares. Prova 2 tipos de vinhos fermentados em Qvevri (grandes vasos de argila enterrados no 
chão), tradição que conta com 8000 anos. O proprietário irá pessoalmente introduzir a história da produção de vinho 
georgiano, uvas locais e viticultura. 
 
Continua para a fortaleza do Grêmio que remonta ao 16º c. Este monumento arquitetónico é a única parte sobrevivente 
da cidade outrora florescente do Grêmio - a capital do Reino Kakheti durante 16-17cc. 
Chega a Telavi, o centro da região de Kakheti. 
 
Vai até a aldeia de Tsinandali e visita a residência 19c do nobre Kakheti, poeta e figura pública, fundador da primeira 
fábrica de vinhos Alexander Chavchavadze. Faz uma excursão na casa-museu e prova um copo de vinho da melhor adega 
de Tsinandali. 
 
Em seguida, vamos até a vinícola de Shumi, localizada a poucos minutos de carro de Tsinandali. Aqui irás ter um passeio 
pela vinícola que apresenta uma coleção de exposições relacionadas com o vinho, um departamento de história e 
cultura e uma área de degustação de vinhos. Prova de vinhos de Shumi.  
 
Alojamento no Wine Resort perto de Telavi. 
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Dia 4: Telavi - Gombori  -  Ananuri - Gudauri - Stepantsminda 
 
Condução aproximada: 215 km, 3h 40min. 
 
Após o pequeno almoço, começa o dia em direção às montanhas. Primeira viagem para a passagem Gombori, fazer uma 
pequena pausa para apreciar as vistas e talvez uma xícara de chá de ervas oferecidos num pequeno café improvisado à 
direita. 
 
Segue para o norte ignorando os reservatórios de Sioni e Jinvali e chega à fortaleza Ananuri 14-17cc. O complexo é 
composto por fortificações e edifícios residenciais dos Duques de Aragvi. O objetivo do monumento era controlar a rota 
comercial e proteger o país do Norte. 
 
Continua até à estância de esqui de Gudauri. Pára no miradouro de Gudauri para excelentes vistas das montanhas 
vizinhas. Passagem de Jvari (Cruz) (2395m). Chega à cidade de Stepantsminda (Kazbegi) o centro da província de Khevi, 
localizado a 1700 m acima do nível do mar. 
 
Alojamento em Stepantsminda. 
 

 
 
Dia 5: Stepantsminda - Gergeti  -  Gveleti  - Stepantsminda 
Condução aproximada: 25 km, 1h. 
 
Segue até à montanha Gergeti e a icónica igreja da Trindade Gergeti,  com vista para o Monte Kazbegi. A Igreja da 
Santíssima Trindade de Gergeti é um altar importante do século XIV, localizado na encosta do Monte Kazbegi. A fachada 
da igreja preserva decorações de pedra que retratam rituais e crenças antigas. 
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Se tiveres sorte com o tempo, irás ver o Monte Kazbegi (5054 m acima do nível do mar). De acordo com a lenda Amirani 
- um herói cult e um protótipo de Prometeu grego, punido pelos deuses foi acorrentado na montanha. 
 
Volta para Stepantsminda e prepara-te para uma curta caminhada até as cascatas mais próximas. As cascatas estão 
localizadas perto da aldeia Gveleti, a 7 km da cidade de Stepantsminda. Seguindo o trilho marcado, poderás optar por 
caminhar para ambos, ou apenas um deles (o caminho que vai para a esquerda é mais fácil e mais curto). 
 
Alojamento em Stepantsminda. 
 
Dia 6: Stepantsminda - Truso  Valley  - Tbilisi 
Condução aproximada: 190 km,  5h. 
 
Segue até ao vale de Truso, ignorando a aldeia Kobi. Explora travertinos coloridos e nascentes minerais espalhadas por 
todo o vale, faz uma caminhada ligeira em direção ao lago de Abano e ao castelo medieval Zakagori. Passa pelo 
convento ortodoxo e mosteiro, com monges (os poucos habitantes permanentes do vale) vendendo os seus artesanatos 
e pinturas a quem por ali passa. Conhece famílias nómadas, que trazem o seu gado e ovelhas para pastagens de Verão 
no vale. Faz um passeio até o castelo Zakagori e regressa à aldeia Kobi. 
 
Segue viagem até Tbilisi seguindo a antiga "Rodovia Militar". 
 
Alojamento em Tbilisi. 
 

 
 
Dia 7: Tbilisi  - Gori - Uplistsikhe  -  Chardakhi  -  Tbilisi 
Condução aproximada: 190 km,  3,5h. 
 
Visita Uplistiskhe a cidade caverna, localizada a sudeste de Gori, à margem esquerda do rio Mtkvari. 
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Uplistsikhe é a primeira área estabelecida mencionada em manuscritos que datam do 2º milênio aC e traduz-se 
literalmente como "a fortaleza de Deus". A cidade era um ponto importante na rota de comércio que liga Byzantium, 
India e China. Hoje em dia escavações arqueológicas descobriram várias camadas que datam do início da Idade do Ferro 
até o final da Idade Média. 
 
Dá um passeio pelas ruas estreitas esculpidas em rocha de arenito. Explora as cavernas, visita vários templos pagãos, um 
palácio do rei, farmácia e um antigo teatro, agora frequentado por lagartos Agama que tomaram conta da cidade 
abandonada. 
 
Opcional: Visita o museu da casa de J. Stalin localizado na cidade de Gori. Fundado em 1937, o museu memorial de 
Stalin mantém as suas características da era soviética até aos últimos dias. O museu exibe cenas da vida do líder e 
incluem fotos, presentes e móveis exclusivos. A casa onde Stalin nasceu é preservada um dossel de pedra nas 
proximidades. 
 
No caminho de volta para Tbilisi, visita a vinícola de Iago localizada na aldeia Chardakhi. Há uma pequena vinícola 
familiar, produzindo vinho Bio natural e Chacha (vodka caseira georgiana) usando uvas dos vinhas orgânicas da família. A 
vinícola produz vinhos seguindo mil anos de método antigo de fermentação de vinhos em grandes vasos de argila 
chamado "Qvevri" e alguns dos vasos têm 300 anos de idade. Durante a tua visita, irás fazer uma degustação de vinhos, 
visitar a adega, aprender sobre o processo de vinificação na Geórgia e terminar a visita com um delicioso almoço. 
 
Alojamento em Tbilisi. 
 
DIA 8:  Tbilisi - partida 
Check-out do hotel e transfer para o aeroporto internacional de Tbilisi. 
 

ITINERÁRIO RESUMIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- pequeno almoço  D-jantar 
 

Dia Programa Refeições Dormidas 

1 Chegada tbilisi - excursão de meio dia -///D Tbilisi 3 * Hotel 

2 
TBILISI – DAVID GAREJA - SIGHNAGHI 

B/-/- B/-
/- Sighnaghi 3 * Hotel 

3 SIGHNAGHI – KVARELI – SHILDA – GREMI – 
TSINANDALI - TELAVI 

B/-/- B/-
/- Telavi Wine Resort 

4 TELAVI – GOMBORI – ANANURI – GUDAURI - 
STEPANTSMINDA 

B/-/- B/-
/- Stepantsminda Guesthouse 

5 STEPANTSMINDA - GERGETI - GVELETI - 
STEPANTSMINDA 

B/-/- B/-
/- Stepantsminda Guesthouse 

6 
STEPANTSMINDA - VALE DE TRUSO - TBILISI 

B/-/- B/-
/- Tbilisi 3 * Hotel 

7 
TBILISI - UPLISTSIKHE - CHARDAKHI-TBILISI 

B/// D 
B/-/D Tbilisi 3 * Hotel 

8 
Partida de TBILISI 

B/-/- B/-
/-   
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INCLUÍDO 
 

Transporte: 

• 2 x APT-HTL pegar / drop off serviço por um 
confortável A / C 

 
Veículo: 

• Toyota Camry Híbrido - ou Similar - dias 2-7 
 
Alojamento em Hotéis 3*: 
 
Refeições: 

• 7 x Café da manhã-on dias2-8 

• 2 x Jantares com Vinho dias 1 e 7. 
 
Entretinimento, equipamentos e outros: 

• Todas as degustações de vinhos mencionadas 
no programa. 

• Mapa da derrota 

• Cartão SIM local 

• 24/7 assistência de operador local 

• Serviços de guia local nos museus 

• Taxas de entrada de acordo com o programa 

• Todos os impostos locais 

NÃO INCLUÍDO 
 

• Despesas com combustível 

• Bilhetes de avião 

• Check-ins antecipados / Late Check outs 

• Bebidas alcoólicas 

• Taxas pessoais extras 

• Serviços não mencionados no programa 

• Despesas de combustível (cerca de 900km 
com consumo médio 14-18 litros por 100km). 
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