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Início / Fim: Aeroporto Internacional de Tbilisi 
Recomendado: Maio a Outubro 
Distância aproximada:  1300  km 
Duração: 8 dias e 7 noites 

 
Este é um passeio especial para famílias e amigos. Viaja em estradas espetaculares nas altas Montanhas do Cáucaso, 
florestas densas, encostas íngremes e desfiladeiros estreitos, observa belas paisagens e monumentos históricos isolados, 
experimenta aventuras emocionantes, estradas desafiadoras e grandes emoções. Esta descrição é apenas uma amostra 
de tudo aquilo que poderás descobrir num tour de jipe na Geórgia. 
 

 

ITINERÁRIO 

 
DIA 0: CHEGADA AO AEROPORTO DE TBILISI. 
 
DIA 1: TBILISI - TETRITSKARO - TSALKA - TABATSKURI - BAKURIANI 
Distância percorrida: 300 km; Unidade off-road: cerca de 150 km 
 
Após o pequeno almoço no hotel em Tbilisi, briefing para levantar o veículo WD 4x4 e equipamentos para self-drive, 
preenchendo os documentos para aluguer do jipe. Segue para a estância de esqui Bakuriani  (1650m acima do nível do 
mar). O dia inteiro será dedicado a explorar o Parque Nacional Javakheti.  Irás atravessar as aldeias pitorescas 
Tetritskaro, Tsalka e Tabatskuri Lake. Condução noturna até à estância de esqui Bakuriani. 
Alojamento em Bakuriani. 
 
 
 
 

http://www.georgianholidays.com/tours/day-trips/tbilisi-grand-tour
http://www.georgianholidays.com/about-georgia#bak
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DIA 2: BAKURIANI  -  AKHALTSIKHE - ZEKARI PASS - KUTAISI 
Distância percorrida: 200  km; Unidade off-road: cercade 120  km 

Conduz até a cidade de Akhaltsikhe para uma excursão guiada na fortaleza e museu medieval de Rabati.  A cidade foi 
mencionada pela primeira vez nas crônicas do século XII, quando era uma sede da Casa de Akhaltsikhe, duques de 
Samtskhe. No século XVI tornou-se um centro administrativo regional para os otomanos, e permaneceu como tal até a 
Guerra Russo-Turca. É uma cidade bastante pacata, mas a parte antiga da cidade definitivamente vale a pena uma visita. 

Continua para o norte em direção à passagem de Zekari a uma altitude de 2,174m acima do nível do mar, localizado na 
fronteira das regiões Imereti e Samtskhe-Javakheti. A estrada para a passagem, localizada na faixa Meskheti, é cascalho 
e rochoso. Chama-se SH14. A estrada é geralmente intransitável de outubro a junho (se o tempo permitir). A estrada 
entre Sairme e Abastumani (um resort de montanha ex-soviético ou melhor área de sanatório no Parque Nacional 
Borjomi-Kharagauli) está serpenteando por áreas montanhosas maravilhosas. 

Chega a Kutaisi, famosa pela sua hospitalidade, deliciosa cozinha e pratos especiais, como torta de queijo Imeretian. 
Visita o mercado de agricultores, dois patrimónios mundiais da UNESCO:  as esplêndidas ruínas da Catedral de Bagrati, 
localizadas no centro da cidade de  Kutaisi, no topo da colina, e no Mosteiro e Academia Gelati, com belos mosaicos no 
interior, situados a 8 km de Kutaisi.   
Alojamento em Kutaisi. 
 
 
DIA 3:  KUTAISI - LENTEKHI - USHGULI 
Distância percorrida: 165 km principalmente estrada de terra. 
 
Kutaisi é o ponto de partida o início da viagem a Svaneti.  Após o pequeno almoço no hotel, vamos começar a viagem de 
estrada de montanha para Mestia - caminho muito pitoresco através do ponto mais alto: passagem Zagari 2.620m. Na 
maioria das vezes, vais conduzir em estradas de terra entre penhascos e cânions estreitos. 
Segue até Ushguli - a vila permanentemente habitada mais alta da Europa. Encontra-te no reino das torres medievais, 
cercadas pelas montanhas da Grande Cordilheira do Cáucaso, glaciares, picos altos e cascatas. 
Alojamento em Ushguli. 
 
Imagens reais das seções desta estrada: Video 1 | Video 2 
 
DIA 4: USHGULI  -  TETNULDI  -  MESTIA 
Distância percorrida: 65 km principalmente estrada de terra. 
 
Após o pequeno almoço começa o teu dia com um passeio para desfrutar das pastagens alpinas e vistas magníficas do 
Monte Shkhara. Continua a conduzir para Mestia. Atravessa as pequenas aldeias Ipari e Kala e seguer até a estância de 
esqui Tentuldi, a uma altitude de 3300 m. Faz uma pausa para apreciar as vistas e regressa à estrada principal. 
O teu próximo destino será o elevador de esqui de Hatsvali  - oferecendo vistas de cortar a respiração de vales 
circundantes e picos de Mt. Ushba. 
Alojamento em Mestia. 
 
 
 

http://www.georgianholidays.com/tours/day-trips/tbilisi-grand-tour
http://www.georgianholidays.com/sights/unesco-world-heritage-sites
http://www.georgianholidays.com/sights/unesco-world-heritage-sites/bagrati
http://www.georgianholidays.com/sights/unesco-world-heritage-sites/gelati
http://www.georgianholidays.com/sights/museums-in-regions/svaneti-ethnographical-museum
http://www.georgianholidays.com/sights/unesco-world-heritage-sites/ushguli
https://www.youtube.com/watch?v=DMt7tBsm5hQ
https://www.youtube.com/watch?v=atro557OfV0
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DIA 5: MESTIA -  ZUGDIDI - BATUMI 
Distância percorrida: estrada asfaltada de 270 km; 
 
Após o pequeno almoço seguir para o sudoeste em direção ao litoral. No caminho, faz uma paragem perto da Barragem 
de Enguri, que é atualmente a segunda maior barragem em arco do mundo - 271,5 m de altura. 
 
Continue até Zugdidi  - capital da região de Samegrelo, famosa pela sua culinária picante, natureza sub-tropical, cânions 
e antigos castelos medievais. Fazer uma pausa opcional num dos restaurantes locais, ou visitar o Palácio Dadiani.   
 
Chega à cidade de Batumi,  a capital da República Autónoma de Adjara, localizada na costa do Mar Negro. Quando 
estiveres em Batumi não deixes de visitar piazza quadrado e estátuas de Jason e Média, esculturas famosas de Ali e 
Nino, Batumi Boulevard e fontes dançantes. 
Alojamento em Batumi. 
 
 
 
DIA 6: BATUMI - KHULO - GODERDZI PASS  -  BORJOMI 
Distância percorrida: 210 km, principalmente estrada de terra 
 
Após o pequeno almoço, começa a explorar a região montanhosa do alto Adjara. Passa pelo famoso teleférico Khulo e 
chega à passagem de Goderdzi, a uma altitude de 2.027m acima do nível do mar. A estrada de cascalho para o cume é 
cénica, mas bastante má. Chama-se estrada Batumi-Akhaltsikhe. Aberto a todos os veículos motorizados, no entanto, 
fortemente recomendado a veículos 4x4. 
  
Faz um pequeno desvio para o Lago Verde nas proximidades. A estrada leva-te para o norte e segue a fronteira entre 
prados alpinos e floresta densa. Um dos principais destaques desta rota são estações temporárias de verão de pastores 
de gado adjianos e vistas fascinantes das paisagens circundantes. Em 6 km irás chegar à seção transversal. Virando à 
direita a partir daí, podemos chegar ao Lago Verde, caminhando por um percurso curto ou, alternativamente, podes 
continuar a conduzir por estrada e ir direto para o lago.  
 
Continua a viagem até Borjomi passando por Akhaltsikhe. 
Alojamento em Borjomi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.georgianholidays.com/tours/day-trips/tbilisi-grand-tour
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DIA 7:  BORJOMI -  TBILISI FREE DAY & SUGGESTED SIGHTSEEING 
Distância percorrida: estrada de 160  km.   
 
Após o pequeno almoço, segue até Tbilisi para explorar a cidade. 

Começa a partir da Catedral da Santíssima Trindade construída em 21º c. Esta é a principal catedral ortodoxa cristã na 
Geórgia. Depois visita a igreja Metekhi de 13 c. localizado pela margem do rio Mtkvari. 

Segue o passeio até a fortaleza de Narikala utilizando o teleférico. A fortaleza de Narikala remonta ao século IV dC, tem 
uma excelente localização com magníficas vistas panorâmicas sobre a cidade de Tbilisi. 

Segue até Legvtakhevi - um belo lugar com uma cascata. Dê um passeio no parque perto de balneários de enxofre, bem 
conhecido por seus poderes de cura. Dá um passeio pela rua Shardeni, o seu bairro e praça Meidan com os seus cafés ao 
ar livre, galerias e lojas de souvenirs. Continua até o Museu Nacional da Geórgia na Avenida Rustaveli. A coleção do 
museu inclui artefatos de história natural e humana, com restos de animais, e ricas coleções etnográficas e 
arqueológicas a partir da era paleolítica para a Idade Média. 

Vai até ao bonde funicular Mtatsminda e caminha até o parque Mtatsminda, onde poderás dar um passeio relaxante 
pelo parque. 

 
DIA 8: TBILISI - PARTIDA 
Distância percorrida: rodovia de 20  km.   
 
Pequeno almoço no hotel. Segue até Tbilisi (aproximadamente 2h). Transfer para o Aeroporto TBS para partida.   
 

 
 
 
 
  

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

B- pequeno almoço; D-jantar 
 
 

 

 

 

Dia Programa Refeições Dormidas 

0 CHEGADA EM TBILIsi. TRANSFER PARA O HOTEL. -/-/- Tbilisi 3 * Hotel 

1 TBILISI-TETRITSKARO-TSALKA-TABATSKURI-BAKURIANI 
TBILISI-TETRITSKARO-TSALKA-TABATSKURI-BAKURIANI 

B/-/- B/-
/- Bakuriani 3 * Hotel 

2 BAKURIANI-AKHALTSIKHE -KUTAISI BAKURIANI-
AKHALTSIKHE -KUTAISI 

B/-/- B/-
/- Kutaisi 3 * Hotel 

3 KUTAISI-LENTEKHI -USHGULI KUTAISI-LENTEKHI -
USHGULI 

B/-/- B/-
/- Pousada Ushguli 

4 
USHGULI - TETNULDI - MESTIA 

B/-/- B/-
/- Mestia Guesthouse 

5 
MESTIA - BATUMI 

B/-/- B/-
/- Batumi 3 * Hotel 

6 
BATUMI - KHULO -GODERDZI PASS - BORJOMI 

B/-/- B/-
/- Borjomi 3* Hotel 

7 BORJOMI - TBILISI (SIGHTSEEING) BORJOMI - TBILISI 
(SIGHTSEEING) 

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

8 Partida de TBILISI -/-/-   

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

Transporte: 

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

 
Veículo: 

• Toyota 4 Runner - ou Similar - dias 1-7 
 
Alojamento em hóteis 3*: 

• 2x noite - Tbilisi Hotel  Brigitte  3* (incl.  Early Check 
in).   

• 1x noite - Bakuriani Hotel Villa Palace  3* 

• 1x noite - Kutaisi Hotel Ponte  3* 

• 1x noite - Ushguli Guesthouse Angelina 

• 1x noite - Mestia Hotel  Chubu 

• 1x noite - Batumi Hotel Best Western Plus  3* 

• 1x noite - Borjomi Rivendell  3* Hotel 
 
Refeições: 

• 7 x Café da manhã-on dias2-8 
 
Entretenimento, equipamentos e outros: 

• Navegador gps 

• 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 1300 km 
e consumos de 14-18 litros por 100 km.) 

 

 

 

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

