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Início/Final: Tbilisi 
Recomendado: 15 de Junho a 15 de Setembro 
Distância de condução: 900 km 
Distância total de trekking: 49,9 km 
Nível de dificuldade (1-5):  3,5. 
 

Principais locais e destaques 
Região de Svaneti: cidade de Mestia, vilas de Iskari, 
Mazeri, Zhabeshi, Adishi e Ushguli, geleira de Chalaadi, 
cachoeira de Ushba. 
 
 

 
Tour de aventura ligeira com caminhadas de nível de dificuldade fácil a média, adequadas para a maioria das pessoas 
com uma condição física de nível médio. Este itinerário de sete dias irá levar-te a aldeias montanhosas remotas, 
florestas verdes e glaciares da região de Svaneti, noroeste da Geórgia. 
  
 
 

ITINERÁRIO 

 
DIA 1: TBILISI - CHEGADA 
Transfer privado do aeroporto de Tbilisi. 
Alojamento em Tbilisi 
 
 
DIA 2: TBILISI - MESTIA 
Neste dia fazemos uma longa viagem até Mestia (distância aproximada sem escalas  de  7,5  horas). Fazemos algumas 

paragens pelo caminho.  Visitamos o Palácio Dadiani  em Zugdidi e paramos perto da barragem de Enguri. Chegada à 

noite em Mestia, check-in no hotel. 
Jantar e alojamento em Mestia. 
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DIA 3: MESTIA -  ETSERI  - MAZERI 

Trekking: 

Distância 15,2 km 
Subida - 1.199 m 
Descida - 1.013 m 
Elevação máxima -  1453 m 
Min Elevação -  2455  m 

 
Alojamento no hotel. Seguimos até a aldeia Iskari na comunidade de Etseri. 
A rota começa a uma altitude de 1453 metros e passa por várias aldeias da comunidade:  Iskari, Kurashi, Barshi  e  
Cherili. 
 
Depois de passar a última aldeia, seguimos em direção à passagem Baki. A subida até esta passagem é mais exigente, 
mas em breve irá ser recompensado com vistas deslumbrantes do Monte Ushba e os seus vales. O percurso fica muito 
mais fácil e agradável para andar depois. Fazemos uma pausa perto do pequeno lago e continuamos a caminhar pela 
floresta de coníferas até a aldeia de Tvebishi. Atravessamos a ponte sobre o rio Dolra e cheguamos à aldeia Mazeri. 
Jantar e alojamento na pousada em Mazeri. 
 
 
DIA 4:  MAZERI - CASCATA SHDUGRA  -  MESTIA 

Trekking: 

Distância - 13,6 km de ida e volta 
Subida - 659 m 
Descida - 659  m 
Max. elevação - 2040  m 
Min. elevação - 1610  m 

Pequeno almoço na pousada. Fazemos uma  caminhada matinal até a cascata Shdugra,  na base do glaciar Shkhara. 

Caminhamos pela bela floresta de pinheiros com vistas espetaculares do cume de Ushba e da comuna do Becho. Após a 

caminhada voltamos para a aldeia Mazeri e seguimos para Mestia. 

Jantar e alojamento em Mestia. 
 
 

DIA 5: MESTIA -  TETNULDI  - ADISHI - GLACIAR ADISHI 

Trekking: 

Distância - 16,3 km   
De subida -  350  m 
Descida - 746  m 
Max. elevação - 2479 m 
Min. elevação - 2081  m 

 

Pequeno almoço no hotel. Vamos até o planalto de Tetnuldi  e a estação de esqui a 2.700 metros de altura. Esta área  
tem lindas vistas panorâmicas sobre o vale do rio Enguri e montanhas circundantes. 

 
A partir daqui, seguimos o trilho marcado que nos leva até a pequena aldeia Adishi. No caminho atravessamos a floresta 
e vários campos, com vistas incríveis do Monte Tetnuldi a norte. Chegamos à aldeia Adishi, após uma pausa 
continuámos a caminhar até ao glaciar mais próximo. Regresso à aldeia pelo mesmo caminho. 
Jantar e alojamento na aldeia Adishi. 
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DIA 6: ADISHI - USHGULI  -  MESTIA 
Pequeno almoço na pousada. Desfrute de uma caminhada pela aldeia. Iremos num jipe 4x4WD em direção à 
Comunidade Ushguli. 
Ushguli é uma comunidade de aldeias localizadas a cerca de 2.100 metros acima do nível do mar no topo do  
desfiladeiro de Enguri  em Upper  Svaneti,  Geórgia. Ushguli  é composto por quatro aldeias:  Zhibiani,  Chvibiani,  
Chazhashi  e  Murqmeli. A comunidade é considerada a mais alta habitada da Europa e está incluída na lista de  
patrimónios mundiais da UNESCO.   Dê um bom passeio pelas ruas dessas pequenas e únicas aldeias. Regresso a Mestia.  
Jantar e alojamento perto de Mestia. 
 
DIA 7: MESTIA - TBILISI 
Pequeno almoço na pousada. Viagem de regresso a Tbilisi. 
Paragem para almoçar em Zugdidi e desfrutar da culinária local. 
Alojamento em Tbilisi. 
 
DIA 8: TBILISI - PARTIDA 
Transfer para o aeroporto de Tbilisi para o regresso a casa. 
 

ITINERÁRIO RESUMIDO 

Dia  Refeições Dormidas 

1 Chegada de Tbilisi -/-/- Tbilisi Hotel 

2 Tbilisi - Mestia   B/L/D B/L/D   Mestia Guesthouse 

3 Mestia - Etseri - Mazeri B/ PL/D B /PL/ D Mazeri Guesthouse 

4 Mazeri - Shudgra WF – Mestia B/ L/D B /L/ D Mestia Guesthouse 

5 Mestia - Tetnuldi  - Adishi B/ PL/D B /PL/ D Pousada Adishi 

6 Adishi - Ushguli - Mestia B/ L/D B /L/ D Mestia Guesthouse 

7 Mestia - Tbilisi B/L/- B/L/- Tbilisi Hotel 

8 Partida de Tbilisi B/-/- B/-/-  
B – Pequeno almoço, L - Almoço, D - Jantar; 

 
 

INCLUÍDO 
Transporte: 

• 2 transfer de/para o aeroporto de Tbilisi 

• Transporte para Svaneti e dentro das aldeias locais. 
Pessoal: 

• Serviço de guia de trekking de língua inglesa dias 2-6 

• Alojamento: 
Catering: 

• Café da manhã dias 2-8; 

• Almoço / Almoço Packs - dias 2-7; 

• 6 x Jantares nos dias 2-6; 
Entretenimento e outros: 

• Mapa de souvenir 

• 1 garrafa de água mineral por pessoa por dia. 

• Todos os impostos 

NÃO INCLUÍDO 
• Bilhetes aéreos 

• Seguro de viagem 

• Bebidas alcoólicas 

• Acomodações de quarto único 

• Almoços 
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