
 8 DIAS TREKKING OMALO SHATILI 
8 Dias/7 Noites 
(Visita Guiada) 

 
 

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

Categoria: Trekking 
Grau de Dificuldade (1-5 Escala):  4. 
Duração: 8 dias 

Comprimento de caminhada: 74 km 

Distância de condução: 652 km 

Temporada: Julho a Setembro 

 

Resumo do Itinerário: 

Itinerário de 8 dias com trilho de trekking de 4 dias(com camping), ligando algumas das áreas de montanha mais bonitas 

da Geórgia e cruzando 3.431 metros de altura da passagem de Atsunta. 

 

Nível de dificuldade: Médio/Difícil 

Caminhada consideravelmente longa na área de montanha selvagem sem um único estabelecimento até chegar ao 

destino final  (aldeia  Shatili). Também envolve atravessar vários pequenos rios e uma passagem de 3431m.  Passagem 

de Atsunta  - que pode ser bastante exigente para caminhantes inexperientes. 
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Itinerário Completo 

 

DIA 1: Tbilisi - Chegada 

Chegada a Tbilisi. Transfer do aeroporto para o hotel Tbilisi. 

Alojamento no hotel Tbilisi. 

 

Dia 2: Tbilisi - Omalo 

Distância de condução: 190 km, appx. 6 horas. 

Conduza de Tbilisi para a região de Tusheti. Passeio de tirar o fôlego e longo off-road, cruzando o principal Cáucaso -  

Passagem Abano 2926m Abano. Chegada à aldeia  Omalo. Explore a área ao redor de Omalo superior e inferior, com 

belas vistas do vale de Chagma.  Visite a  fortaleza de Keselo e o museu etnográfico de  Tusheti. 

Alojamento em Omalo, na Guesthouse. 

 

 

Dia 3: Omalo - Dartlo - Chesho - Parsma - Girevi 

Trekking: 14,1 km, 5,5 horas 

Elevação: ↑493 m / 243 m 

 

Pequeno almoço na Pousada. Começa o passeio às 8:00 da manhã. Primeira paragem em Dartlo, explorar a aldeia de 

montanha e começar o trekking ao longo do rio Alazani em direção a Girevi. Passagem pelas aldeias medievais Chesho  e  

Parsma. Em Girevi irá ter que preencher um formulário de inscrição para o trekking na área fronteiriça.   

Alojamento na pousada Girevi. 

 

 

Dia 4: Girevi - Kvakhidi 

Trekking: 14,1 km, 7 horas. 

Elevação: ↑803 m / 417 m 

 

Começa às 8:00 da manhã. Primeiro seguimos ao longo de hatsunta-Alazani Gorge, passando a aldeia abandonada 

Chontio - a última aldeia habitada que vamos ver no nosso caminho. Continuamos em direção ao acampamento 

Kvakhidi em (2400m).  Durante o dia iremos ter duas verificações pelos guardas fronteiriços. Pelo caminho subimos 

pelos belos prados alpinos ao longo do rio, com vistas panorâmicas e paisagens pitorescas. 

Alojamento em tendas. 
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Dia 5: Kvakhidi  - Cume de Khidotani 

Trekking: 15,0 km, 7 horas. 

Elevação: ↑1207 m / 961 m 

 

Começamos às 8:00 da manhã. Esta é a parte mais exigente da caminhada. O trilho sobe pelo rio Kvakhidisitskali, que 

teremos que atravessar duas vezes. Após a segunda travessia, continuaremos até o vale à direita e iniciaremos a subida 

para Passagem  Atsunta  (3431m). Do topo, temos uma vista incrível dos cumes e cânions circundantes da província de 

Khevsureti.  Descemos para o nosso acampamento a 2400m, alojamento em tendas. 

 

Dia 6: Cume de Khidotani - Shatili 

Trekking: 19,5 km, 8 horas. 

Elevação: ↑343 m / 1583 m 

 

Começamos de manhã cedo - o mais tardar às 7 da manhã. Descemos pelo caminho estreito para o vale do rio 

Khonistskali  e, em seguida, continuamos caminhando em direção à fortaleza Mutso.  Depois de explorar a fortaleza, 

continuamos pela estrada de terra em direção a Anatori  - "Casa dos Mortos", de lá, fica a apenas 30 minutos da 

fortaleza de Shatili. Alojamento em  Shatili,  na pousada. 

 

Dia 7: Shatili - Tbilisi 

De manhã, após o pequeno almoço passeamos pelo complexo de Shatili e, em seguida, mais perto da tarde de carro 

para Tbilisi. A estrada irá cruzar em primeiro lugar a passagem de Datvis  Jvari  (2676m) e depois o desfiladeiro de Aragvi  

para por fim ligar à estrada militar Georgian. Continuamos o caminho para Tbilisi. 

Alojamento em Tbilisi no Hotel. 

 

Dia 8:Tbilisi 

Pequeno almoço no hotel. Check out 12:00 Transfer para o Aeroporto de Tbilisi para o regresso a casa. 
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 ITINERÁRIO RESUMIDO 

1 Tbilisi - Chegada do aeroporto -/-/- Hotel Tbilisi 

2 Tbilisi - Omalo 
B/PL/D 
B/PL/D 

Omalo Guesthouse 

3 Omalo - Dartlo - Chesho - Parsma - Girevi 
B/PL/ D 
B/PL/D 

Pousada Girevi 

4 Girevi - Kvakhidi Girevi - Kvakhidi 
PB/PL/PD 
PB/PL/PD 

Tenda Kvahidi 

5 Kvakhidi -  Passagem de Atsunta  - cume de Khidotani 
PB/PL/PD 
PB/PL/PD 

Barraca do cume de Khidotani 

6 Cume de Khidotani - Shatili 
PB/PL/D 
PB/PL/D 

Shatili Guesthouse 

7 Shatili - Tbilisi B/PL/- B/PL/- Hotel Tbilisi 

8 Tbilisi - Partida do aeroporto B/-/- B/-/-   

B – Pequeno almoço, PL - almoço de campo, L - Almoço no restaurante, D - Jantar. 

 

INCLUÍDO 
2 x transfer do Aeroporto Internacional de Tbilisi em dias: 1 
e 8; 
Transporte: 
a/c confortável 4x4  carro - dias 2, 3,  7 
Cavalos - para transportar bagagem durante trekking (1 
cavalo por 2 viajantes) - dias 3-6 
 
Pessoal: 
Serviço profissional de guia de trekking - 2-7 
Cozinheiro adicional (grupo igual ou superior a 6 pessoas) - 
dias 2-7 
Catering: 
7 x pequeno almoço (dias 2-8); 
6 x piqueniques de almoço (dias  2-7) 
3 x jantares no hotel / pousada (dias 2, 3,6  ) 
Dormidas: 
2 x pernoites no hotel Tbilisi 3* (dias 1, 8) 
2 x alojamento em Omalo Guesthouse (dia 2,3) 
1 x alojamento na pousada Shatili (dia 7) 
3 x alojamentos em tendas (dias 4, 5,6) 
Outros: 
Equipamento de trekking: tendas, almofadas de dormir, 
bastões de trekking. 

NÃO INCLUÍDO 
Bilhetes do avião 
Seguro de viagem 
Taxas de visto 
Acomodação de quarto único 
Bebidas alcoólicas 
Outras despesas pessoais 
 
Equipamento de trekking como*: sacos de dormir, 
mochilas, armazenamento pessoal de água. 
 
* Equipamento de trekking adicional está disponível 
para alugar a pedido especial. 
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