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Território: 69,700 km²
População: 4,646,003
Capital:  Tbilisi 
Cidades principais:
 Tbilis 1,480,000
 Kutaisi 197,000
 Batumi 180,000
Principais Aeroportos Internacionais:
 Aeroporto Internacional de Tbilisi – TBS
 Aeroporto Internacional de Batumi – BUS
 Aeroporto Internacional de Kutaisi– KUT
Língua Oficial: Georgiano
Clima:  Subtropical úmido no oeste, de subtropical a  

 moderado no leste.

Fuso horário: UTC +4:00
Religião Predominante:
   Cristã Ortodoxa
Moeda (código):
   Lari (GEL – Lari georgiano)
Telefone: Código do país: 995.
   Código de área para Tbilisi: 32.
Eletricidade: 220 volts, 50 Hz.
Tipos de Plugue/Tomada:
   Europlug, Schuko
Visto:  Isento para cidadãos brasileiros e dos  Estados  

 Unidos, Canadá, Japão, Israel, Turquia e de  
 todos os outros paises da União Européia.

Território: 86,600 km²
População: 8,347,300
Capital:  Baku
Cidades principais:
 Baku: 2,046,000
 Ganja: 313,000
 Sumqayit: 310,000
Principais Aeroportos Internacionais:
Aeroporto Internacional de Heydar Aliyev – GYD
Aeroporto Internacional de Lankaran – LLK
Aeroporto Internacional de Zaqatala– ZTU
Língua Oficial: Azeri
Clima:  Varia de subtropical a seco no interior e leste  

 Azerbaijano; de subtropical a úmido no  
 sudeste. 

Fuso horário: UTC +4:00
Religião Predominante:
   Islã.
Moeda (código):
   Manat Azeri (AZN)
Telefone: Código do país: 994.
   Código de área de Baku:12.
Eletricidade: 220 volts, 50 Hz.
Tipos de Plugue/Tomada:
   Europlug, Schuko
Visto:  Necessária a emissão de um visto prévio a  

 viagem.

Território: 29.800 km²
População: 3,215,800
Capital:  Erevan
Cidades principais:
 Yerevan 1,107,800
 Gyumri 168,918
 Vanadzor  116,929
Principais Aeroportos Internacionais:
Aeroporto Internacional de Zvartnots– EVN
Aeroporto Internacional de Shirak – LWN

Língua Oficial: Armênio
Clima: Continental.

Fuso horário: UTC +4:00
Religião Predominante:
   Cristianismo (igreja Apostólica Armênia)
Moeda (código):
   Dram Armênio (AMD)
Telefone: Código do país: 374.
   Código de área de Erevan: 10.
Eletricidade: 220 volts, 50 Hz.
Tipos de Plugue/Tomada:
   Europlug, Schuko
Visto:  Necessária a emissão de um visto prévio a  

 viagem.
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O Cáucaso



O Cáucaso abrange três países singulares, apesar de interligados: Geórgia, Armênia e Azerbaijão;

Sua posição no ponto adjacente do Oriente e Ocidente reflete em sua cultura a expressão única dos 
muitos mundos ao seu redor. A história da Geórgia Cristã Ortodoxa, da Armênia Gregoriana/Cristã e 
do Azerbaijão muçulmano é definida pela fusão de séculos de amizade e de luta pela sobrevivência. 
Ainda assim, cada país tem sua unicidade, com costumes, tradições e religiões próprias.

A Rota da Seda foi esticada e terminou por cruzar todos os países do Cáucaso. Caravanas antigas 
passavam por aqui, transportando jóias delicadas, pedras preciosas e especiarias. Muitos locais da Rota 
da Seda podem hoje ser visitados em viagens aos países do Cáucaso.

O Cáucaso se destaca por sua próspera cultura com impressionantes monumentos arquitetônicos, 
sítios arqueológicos e pagãos, jóias de origem monástica, mesquitas centenárias, locais naturais e 
parques nacionais; assim como cidades mergulhadas na longa história da cultura soviética, cristã, pagã 
e árabe.

O Cáucaso é das regiões mais lingüística e culturalmente diversas com uma grande importância 
ecológica. Sua flora e fauna abrigam uma enorme variedade de plantas endêmicas e animais raros que 
habitam diferentes zonas climáticas.

Os três países da Transcaucásia se unem como peças de quebra-cabeça numa faixa de terra 
montanhosa situada entre os mares Negro e Cáspio. Cada um compartilha fronteira com os outros 
dois, apesar de que não poderiam ser mais diferentes. Três idiomas não relacionados são falados aqui, 
e duas distintas religiões são dominantes. Mas o povo muçulmano do Azerbaijão e os cristãos da 
Armênia e da Geórgia têm fortes raízes pagãs, um verdadeiro amor pela vida e uma forte cultura de 
hospitalidade, casa e lar.

Os pacotes de amostra desse brochure são baseados em pedidos freqüentes e pontos de interesse 
dos nossos clientes. Temos anos de experiência operando nos países do Cáucaso; Nós selecionamos 
cuidadosamente o produto e todos os seus segmentos, Monitoramos e controlamos a qualidade do 
serviço.

Os programas oferecem a oportunidade de viajar e desfrutar da hospitalidade do Cáucaso; vivenciar as 
tradições desses países, geograficamente próximos e ainda assim tão diferentes uns dos outros, provar 
pratos típicos e entrar em contato com a população local, familiarizando-se com seu estilo de vida.

Em cada país contratamos guias e motoristas locais. Guia, condutor e veículo serão renovados durante 
cada travessia de fronteiras terrestres entre os países.

O Cáucaso

A inusitada viagem de A. Dumas (1858) ao Cáucaso, partindo da Rússia cruzando o Daguestão, da 
Chechênia até o Azerbaijão e tendo como destino final a Geórgia, o inspirou a escrever "Le Caucase". 
Em suas notas de viagem, Dumas descreve a beleza da região e inesquecíveis encontros com os 
habitantes locais, dando especial ênfase à culinária típica. Algumas receitas foram incluídas em 
seu extenso livro ‘Grande Dictionnaire de Cuisine’, publicado em 1873.



Geórgia, localizado na fronteira européia e asiática, possui cultura tanto do Mediterrâneo como da Europa. É uma pequena área de 
terra ao sul do Grande Cáucaso, ocupando o istmo entre os mares Negro e Cáspio. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, 
(que ocupa uma área de apenas 69.700 km²), você encontrará estepes, semi-desertos, florestas subtropicais e geleiras por aqui. O 
Grande Cáucaso serve como fronteira natural da Geórgia com a Rússia. Seu pico mais alto é a montanha Shkhara com 5.068 m.

Hoje, 3,8 milhões de georgianos, vivem em um país de 5,5 milhões de habitantes, chamam a si mesmos de ‘Kartveli’ e seu país de 
‘Sakartvelo’, ou seja, lugar os georgianos. O último nome entrou em desuso no século XI, quando reinos correlacionados étnica e 
linguisticamente se uniram para formar uma nação.

O Cristianismo Ortodoxo, a religião de Estado desde o século IV, tem desempenhado um papel importante na história e cultura 
georgiana.

Em termos geográficos a Geórgia não pertence à Europa nem à Ásia, em termos culturais não é Oriente nem Ocidente. O alfabeto 
georgiano está entre os 14 alfabetos existentes no mundo e possui 33 símbolos. Ele tem uma linguagem distinta com distinguidas 
tradições e costumes, não sendo encontrado em nenhum outro lugar no mundo.

A Seleção da Culinária 
Georgiana

Chakhokhbili

o chakhokhbili original era preparado 
com "Khokhobi" (Faisão) e foi um prato 
festivo popular entre a nobreza em toda 
a Geórgia. Atualmente é difícil encontrar 
um restaurante onde você possa encontrar 
o chakhokhbili original, mas com essas 
especiarias o frango tem gosto quase tão 
bom quanto.

Satsivi

Demora bastante tempo para preparar 
satsivi - um prato tradicional para a festa 
de Ano Novo. É peru ou frango com um 
monte de nozes e especiarias orientais e 
locais. O preparo do satsivi é acompanhado 
por um humor de diversão e festa. Com 
satsivi sobre a mesa no Ano Novo, espera-
se um ano de muita sorte e sucesso.

Khinkali

a deliciosa comida das pessoas do leste e das 
regiões montanhosas do norte. É um bolinho 
de massa cozida recheada com carne moída. 
Nas regiões montanhosas costuma-se misturar 
temperos especiais. Todos os rituais que implicam 
sacrifício são finalizados com o preparo do 
khinkali. Durante banquetes, anfitriões servem 
bandejas de khinkali quente para os convidados.

Khachapuri

pão com recheio de queijo, descrita por 
estrangeiros como "Pizza Georgiana". Cada 
parte da Geórgia tem o seu khachapuri 
único, com seu próprio sabor especial, 
composição e forma. Na maioria das 
regiões do oeste da Geórgia convidados 
são mimados com khachapuri quente.

Não importa se você está nas 
montanhas ou em planícies, 
em grandes cidades ou aldeias 
remotas, o sabor da culinária 
local te guiará através das 
diferentes regiões da Geórgia 
e oferecerá a possibilidade 
de sentir o sabor de pratos 
georgianos inequivocamente 
distintos e inesquecíveis com 
todos os tipos de carne, peixe, 
legumes com alho, nozes e 
diversas ervas e especiarias;

Churchkhela

uma deliciosa e saudável iguaria de 
nozes ou passas no espeto. O espeto é 
mergulhado repetidamente num aquecido 
suco de uva com farinha de trigo , sendo 
pendurado em seguida numa espécie de 
varal para secar. Churchkhela de Kakheti 
é a melhor.

Geórgia

Situada no sopé do Pequeno Cáucaso, 
Dmanisi é famosa por sua bela 
basílica de três igrejas construídas 
no século 6. Perto de suas esculpidas 
paredes encontra-se uma escavação 
arqueológica agora mundialmente 
famosa pela descoberta do 
hominídeo de Dmanisi. Este notável 
achado de 1.800 mil anos faz a 
ligação crucial entre a África e os 
primeiros habitantes europeus.

Os inúmeros sítios reconhecidos pela UNESCO, impressionantes monastérios esculpidos em 
rocha e cidades subterrâneas (em cavernas), assim como sítios arqueológicos milenários e áreas 
remotas fazem da Geórgia um destino atraente. A cor e a riqueza típica da arte georgiana são 
facilmente visualizadas em monumentos arquitetônicos e em esplêndidas pinturas de parede, 
murais, mosaicos e artesanato. Aqui você se depara com a profunda evidência de uma cultura 
florescente, que é rica em seus sítios culturais e museus.

Geórgia capta a atenção das pessoas com espírito de aventura e com sede de descoberta. Ao 
viajar através de um país relativamente pequeno, você vai usufruir de paisagens imponentes 
além de visitar várias províncias de singular história e tradições.

A singularidade do país também se reflete na diversidade do patrimônio natural, que 
possui uma biodiversidade de importância global, podendo ser visto em vários parques 
nacionais e reservas naturais. Rico em Spa resorts, o país é um paraíso para aqueles que 
desejam relaxar, se renovar e se distrair.



Par de brincos pertencentes ao Antigo 
Tesouro Templário de Cólquida, IV d.C.,

encontrado em Vani, onde extensas 
escavações arqueológicas foram 

realizadas ao longo dos últimos 100 
anos e um surpreendente número de 

artefatos foram descobertos.

Vitivinicultura tem uma história antiga na Geórgia. Folhas de uva fossilizadas, caules e 
sementes foram desenterrados de depósitos do Mioceno no distrito Akhaltsikhe da Geórgia 

e em túmulos da Idade do Bronze. Outros dados paleo-botânicos e arqueológicos certificam a longa existência e ampla distribuição 
de videiras em solo georgiano. Em alguns dos mais antigos assentamentos humanos, arqueólogos descobriram lagares talhados 
em pedra e uma vasta gama de taças de metal e argila, os quais indicam que a de produção de vinho tem sido praticada na Geórgia 
desde 2000 anos antes de Cristo.

Técnicas locais de vinícola foram desenvolvidos em Kakheti, Imereti e Kartli. Compartimentos especiais para o armazenamento 
e maturação do vinho foram projetados conjuntamente com equipamentos usados para a sua limpeza. A extensão de vinhos 
produzidos foi sendo ampliada no decorrer dos séculos, com fabricantes desenvolvendo novas técnicas para misturar diferentes 
safras, criando sabores mais doces ou fortes.

Geórgia tem uma longa tradição de vinificação e cultura da vinha. St. Nino, responsável por trazer o Cristianismo à Geórgia, fez 
uma cruz com caules de videiras e a amarrou ao seu cabelo, simbolizando os raios do sol. As sinuosas letras do alfabeto georgiano 
se assemelham ao crescimento da videira; que é vista como um padrão decorativo na arquitetura georgiana, e como instrumento 
ornamental, estando imortalizada com letras maiúsculas em manuscritos antigos.

Não há refeição sem 
vinho, assim como 

não há vinho
sem o responsável 

pelos brindes 
TAMADA...

Sheraton Metekhi Palace Tbilisi *****
Bem-vindos ao primeiro e mais reconhecido 
hotel internacional de cinco estrelas da Geórgia, 
o Sheraton Metechi Palace Hotel, Tbilisi. 
Estamos situados no coração da zona histórica, 
a poucos minutos da área político-empresarial 
e de entretenimento e a 15 km do Aeroporto 
Internacional de Tbilisi.

Tbilisi Marriott *****
Escolha a Tbilisi Marriott para uma estadia de 
luxo em uma das cidades mais inesquecíveis 
do mundo. Com opções de vista para a avenida 
principal ou pátio, nossas 127 acomodações 
de luxo e suites dispõem de cofre, mini-bar, 
arcondicionado/aquecedor individuais e internet 
banda larga.

Holiday Inn Tbilisi ****
Elegante mobiliário de design italiano e pisos de 
madeira farão com que você se sinta em casa no 
Lobby deste arranha-céu com fachada de vidro. É 
fácil chegar a Old Tbilisi (Cidade Antiga) de metrô 
da estação Politécnica, em frente ao hotel.

Courtyard by Marriott Tbilisi ****
O Courtyard by Marriott Tbilisi oferece aos 
seus hóspedes uma grande imersão na cultura 
georgiana com a sua fabulosa localização na 
Praça da Liberdade, bem no centro da cidade. 
Visite galerias, jardins, museus e o Teatro Rustaveli 
e a Ópera Estatal, todas estas sendo atrações a 
poucos minutos de distância do hotel.

O Mito
dos
Argonautas
Há 33 séculos os Argonautas começaram a sua jornada mítica para capturar o Velocíno de Ouro, 
a história de Jason antecedeu Odisséia de Homero e descreve os eventos que tiveram lugar na 
Idade de Ouro. 

"Aqui na Georgia o lugar sagrado da lenda do touro protegido por serpentes, na terra onde o 
carneiro foi considerado sagrado e a lã foi usaao para coletar ouro, é mais uma prova marcante 
para a verdade do conto. Para mim, aquele momento no templo do monte barrento perto 
Kobuleti foi o fim da busca, como deve ter sido para Jason, cerca de trinta e três séculos atrás."

Tim Severin

Rooms Kazbegi ****
Rooms Kazbegi é o primeiro projeto da Rooms 
Hotel Chain, no alto da deslumbrante beleza 
do Cáucaso. Esta parte da Geórgia é famosa em 
todo o mundo pela sua dramática cadeia de 
montanhas que inclui o segundo pico mais alto 
da Europa (5.033 metros).

Radisson Blu Hotel Batumi ****
O Radisson Blu Hotel em Batumi abriga 168 
quartos como resultado de sua fachada de forma 
única e angular. Para hóspedes que apreciam uma 
localização privilegiada, pois estarão situados 
perto de atrações históricas e culturais, e do 
distrito financeiro e Batumi Seaside Boulevard.

Sheraton Batumi ****
O recém-construído Sheraton Batumi oferece 
um ambiente confortável, com acesso à praia 
e serviço amigável. Localizado à beira do Mar 
Negro, o hotel é ponto de referência local, e 
apenas a 15 minutos de carro do Aeroporto 
Internacional de Batumi, o principal portão para a 
Região Autônoma de Adjara.

O Berço do Vinho
Hotéis Recomendados da Geórgia

Nós te convidamos para jantar em um 'marani' 
- um depósito especial para uvas colhidas e para 
o preparo do vinho. O vinho é pressionado num 
"satsnakheli", um enorme barril de madeira, no 
qual a família esmaga as uvas.

CAUCASUS TRAVEL como uma DMC e seus associados 
de confiança terão o prazer de proporcionar serviços 
terrestres e e oferecer o melhor da Geórgia ...

Um país com um incrível conjunto de culturas e 
tradições, história antiga e paisagens fascinantes, 
indo desde picos nevados das montanhas do Cáucaso, 
planícies férteis, subidas íngremes e desertos até 
pântanos e sub-trópicos. Os sítios da UNESCO, 
impressionantes monastérios esculpidos em rocha 
e cidades caverna, assim como locais arqueológicos 
milenares e áreas remotas.

Geórgia, a combinação da singularidade e diversidade.

Radisson Blu Iveria Tbilisi *****
Desfrute das magníficas vistas desse hotel de 
vidro recém-remodelado em frente ao rio Mtkvari 
no centro histórico da cidade. As instalações do 
Radisson Blu Iveria Hotel, Tbilisi incluem spa, 
cassino, restaurantes internacionais e um sky-bar 
com vista panorâmica.



Armênia, oficialmente a República da Armênia, é um país montanhoso isento de costa-marítima na Eurásia, entre o Mar 
Negro e o Mar Cáspio, localizado no Sul do Cáucaso. Cultural, histórica- e politicamente, a Armênia é considerada parte 
da Europa. No entanto, a sua localização no sul caucasiano significa que também podem ser considerada uma fronteira 
arbitrária entre a Europa e Ásia: em outras palavras, uma nação transcontinental. No entanto, ambas as classificações são 
completamente arbitrárias, já que não existe uma diferença geográfica facilmente definível entre a Ásia e Europa. Faz 
fronteira com a Turquia ao oeste, Geórgia ao norte, Azerbaijão e Irã ao leste. Uma república da extinta União Soviética, a 
Armênia se categoriza como um estado-nação unitário e democrático.

A Armênia é uma das mais antigas civilizações do mundo com um rico patrimônio cultural, assim como a primeira nação 
a adotar o Cristianismo como religião oficial no ano 301.

Armênios têm o seu próprio alfabeto e linguagem altamente distintiva. O alfabeto é composto por 39 letras que foram 
inventados por São Mesrop Mashtots em 405.

Armênios se consideram descendentes diretos de Noé, o sobrevivente do dilúvio bíblico. Ararat, localizado no coração 
da Armênia, era um monte sagrado para os povos do mundo antigo. Muitas escrituras antigas situavam o Jardim do 
Éden em solo armênio também denominado como Terra de Ararat. Armênia foi incluída na ‘Top-Pick Countries’ da Lonely 
Planet em sua Blue List 2008.

O clima da Armênia tem atraído visitantes há milhares de anos. O ar fresco da montanha realça a atmosfera de 
tranquilidade enquanto você se inspira com o encanto da natureza ao seu redor. O solo fértil irradia uma energia 
natural que ao longo dos séculos serviu para o abastecimento desse pequeno país , com colheitas abundantes 
de vegetais frescos e frutas deliciosas. As águas de nascente dos alpes armênios induzem o relaxamento. Nesta 
pequena porção de terra crescem mais de 3200 variedades de vegetação, dos quais 120 são endêmicos na 
Armênia.

Comida Armênia
& Conhaque

Khorovats

Saboroso em qualquer época do ano. No 
verão, costuma ser servido com tomates, 
berinjela e pimentões assados em espetos 
sobre brasas.

Dolma

Um dos principais pratos da culinária 
armênia, é feito com folhas de uva 
recheadas, servidas com
Matsun (iogurte armênio) sobre elas.A cozinha armênia é como 

um poema, cada linha tem 
seu próprio aroma e lembra 
inúmeros jantares de pastores 
e monges. Viaje pela Armênia, 
saboreie pratos tipícos e 
familiarize-se com a história da 
produção de conhaque.

Lavash - Pão Armênio

Mesmo estando no exterior, os armênios 
lembram do seu tradicional pão lavash. 
Tratase de uma massa muito fina e levemente 
enrolada com aproximadamente um metro 
de comprimento, assada na parede quente do 
forno tandoor. Recomendável prová-lo com 
queijo armênio tradicional e verduras, que 
certamente farão parte de cada jantar.

Basturma Armênio

Basturma é uma carne prensada, curada, 
e temperada feita a partir de receitas que 
remontam aos tempos pré-cristãos. O 
Basturma é preparado sendo submetido 
à salga da carne, em seguida, lavando-a 
com água e deixando-a secar durante 
10-15 dias.

kyata e nazuk

Os doces mais conhecidos são kyata e 
nazuk - tortas de várias camadas com 
recheio. Cada camada é embebida com 
manteiga derretida e açúcar - como 
resultado kyata e nazuk tem uma
massa que derrete na boca e sabor suave.

Armênia



Seres humanos habitaram o Planalto 
Armênio e a Região do Cáucaso 
há mais de 100.000 anos. Pouco 
se sabe sobre eles, no entanto, os 
desenhos nas cavernas e nas rochas 
atestam a sua existência. A área, 
situada entre algumas das principais 
rotas aquáticas do Velho Mundo, 
é geralmente considerada o berço 
da civilização. Além disso, a Bíblia 
registra que a Arca de Noé veio 
descansar no histórico Monte Ararat 
na Armênia, e há muitas referências 
de sua descida da montanha após o 
Grande Dilúvio.

Golden Tulip Erevan *****
Golden Tulip Hotel Yerevan é um hotel de luxo e 
charme situado no centro de Erevan, a apenas 
15 minutos de carro (12 km) do aeroporto 
internacional "Zvartnots" Está localizado a 
uma curta distância da Praça da República, do 
Ministério de Relações Exteriores, da Opera House 
e Galeria Nacional de Arte.

Erevan Marriott *****
O lugar ideal para a sua estadia em Erevan ... A 
cidade oferece uma mistura vibrante de comércio, 
cultura e antiguidades que datam 782 a.C. Uma 
relevante porção de estrutura visual em plena 
Praça da República é a Armenia Marriott Hote: 
as acomodações mais luxuosas em Erevan e um 
verdadeiro tributo à hospitalidade moderna.

Metropol Erevan ****
Construído em 2001, o hotel Metropol (4 estrelas) 
é um dos principais endereços de Erevan e um 
local perfeito para explorar os pontos turísticos 
na capital da majestosa Armênia. Idealmente 
localizado na avenida mais famosa de Erevan, 
Mashtots, o Metropol Hotel se orgulha ao ter o 
endereço mais distinguido.

Ani Plaza Erevan ****
Ani Plaza Hotel é um completo de 4 estrelas 
situado no coração de Erevan em frente ao 
Monte Ararat e com vista para a Opera House, 
que é o núcleo da capital. O hotel oferece pura 
hospitalidade armênia e decoração de padrão 
internacional.

"Nunca se atrase para o jantar, fume cigarros Havana e beba conhaque armênio"
Sir Winston Churchill

Best Vestern Congress Hotel ****
Hotel Best Western Congress está situado perto 
do centro de Erevan, a apenas cinco minutos da 
Praça da República com suas atrativas fontes 
cantantes pela noite. Nos encontramos rodeados 
por belíssimos parques que criam um ambiente 
calmo e ecológico.ao redor do hotel.

Ararat Hotel ****
Ararat Hotel fica a 5 minutos de carro do centro 
da cidade ea 10 minutos do aeroporto Zvartnots, 
em uma área cercada por parques verdes, teatros, 
e representações diplomáticas (embaixadas 
francesa, russa e italiana).

Aviatrans Erevan ****
Em visitas a Armênia por negócios ou lazer, você 
está convidado ao Aviatrans Hotel localizado 
no centro histórico de Erevan em plena rua 
Abovyan - uma das mais antigas e conhecidas da 
nossa capital. O hotel está bem situado tanto para 
viajantes a negócios como os em turismo.

Hotéis Recomendados da Armênia

National Hotel Erevan *****
No coração da capital da Armênia se encontra o 
nosso hotel, que dá aos clientes acesso imediato 
ao que Erevan tem de melhor para oferecer em 
entretenimento e compras.

Arca de Noé

Ararat é um conhaque armênio que vem sido produzido pela 
Yerevan Brandy Company desde 1887. É feita a partir de uvas 
brancas armênias e água de nascente, de acordo com um 
método tradicional.

"Conhaques comuns" são envelhecidos por 3, 4, 5 ou 6 anos, 
tendo o sabor suave baseando-se em marcas selecionadas de 
vinhos e água de nascente pura, que ajudam a criar um sabor 
único para cada tipo de Conhaque Ararat. Os "Conhaques 
envelhecidos", de 10, 15, 18 e 20 anos, tem cada um seu próprio 
gosto característico e uma cor dourada escura específica.

O conhaque faz parte da cultura armênia e do seu patrimônio 
histórico.

Somente tipos de uvas locais com propriedades especiais são 
usados na produção de um autêntico conhaque armênio, tendo-
se em conta o microclima único do Vale do Ararat. O método 
de dupla destilação preserva o sabor e aroma das uvas, e as 
converte em estado alcoólico. O envelhecimento das bebidas é 
feito exclusivamente em barris de carvalho.

Durante o processo de envelhecimento o álcool é enriquecido 
com sabores naturais de frutas secas, especiarias, chocolate e 
baunilha.

Conhaque Armênio

CAUCASUS TRAVEL como uma DMC e seus associados 
de confiança terão o prazer de proporcionar serviços 
terrestres e e oferecer o melhor da Armênia ...

Um País Moderno com História Antiga, cultura rica, 
pessoa gentis e hospitaleiras, milhares de monumentos 
históricos e arquitetônicos, sítios UNESCO, comida 
saudável e saborosa.

Armênia, uma das mais antigas nações do mundo.



O Azerbaijão está favoravelmente localizado na fronteira sudoeste européia, na costa ocidental do Mar Cáspio, e 
historicamente serviu como uma ponte entre as tradições ocidentais e orientais, tendo sido beneficiado por ambas.

A importância do Azerbaijão como uma rota de comércio é tão forte hoje como foi no passado, quando era um dos países 
da Grande Rota da Seda.

Hoje em dia o Azerbaijão participa do roteiro turístico transcontinental da Rota da Seda. Há de tudo para que você possa 
se entusiasmar com um plano de viagem - cultura antiga, mais de 6.000 monumentos históricos e arquitetônicos, como 
as fortalezas, palácios, mesquitas e igrejas, que sempre deixam lembranças inesquecíveis no coração dos visitantes; 
coloridos artesanatos e artes nacionais; costumes e tradições centenárias; uma exclusiva e deliciosa cozinha nacional; 
diversas e encantadoras paisagens naturais - montanhas majestosas, corredeiras, bosques ricos em oxigênio puro, 
nascentes de água mineral e um mar de temperatura morna.

Os vestígios mais antigos de uma civilização são apresentados pelos restos do homem de Neandertal, que foi encontrado 
na caverna de Azykh. Povos primitivos viviam aqui há mais de 300 000 anos atrás. E na comunidade de Gobustão (60 km 
de Baku), há o raro monumento da cultura mundial, um dos primeiros centros de civilização da humanidade.

Não importa o canto do nosso país em que estiver, em todos os lugares você vai encontrar uma recepção hospitaleira e 
acolhedora.

Como um país localizado tanto no Cáucaso como na Anatólia (Ásia Menor), entre os mares Negro e Cáspio, o 
Azerbaijão conta com uma grande biodiversidade e enormes recursos naturais. Há 16 parques naturais estaduais 
no Azerbaijão que preservam e protegem a fauna, flora e seus ecossistemas. As reservas naturais desempenham 
um papel fundamental na preservação dessa biodiversidade. O clima do Azerbaijão é tão único quanto a sua 
natureza, já que nove das onze zonas climáticas da Terra são encontrados aqui.

Culinária Azeri Lyulya kabab

uma mistura de carne moída de cordeiro, 
ervas e especiarias, prensada em torno 
de um espeto e posteriormente assada, 
servida frequentemente com folhas de 
pão ázimo.

Lavangi

deliciosa caçarola de frango recheado 
com nozes e ervas. É supostamente 
uma iguaria na região Talish no Sul do 
Azerbaijão mas é muito difícil de encontrar 
em restaurantes.

A cozinha do Azerbaijão é original e 
única. Ela é um pouco semelhante 
às tradições dos caucasianos e 
Povos da Ásia Central, mas tem suas 
características distintivas. É notável 
pela abundância de todo tipo de 
carnes, peixes e pratos de legumes 
revestidos por folhas aromáticas e 
especiarias. A variedade nacional 
de alimentos também inclui muitos 
pratos de arroz, farinha, leguminosas e 
verduras. A cozinha azeri amplamente 
utiliza especiarias domésticas como 
sementes de cominho, erva-doce, 
anis, folha de louro, coentro e as ervas 
aromáticas como a hortelã, endro, 
salsa, salsão, manjericão, tomilho, etc.

Pakhlava

O nome deste doce deriva de sua forma 
externa. É rômbico, simbolizando o fogo, 
que é chamado de 'pakhla' por fabricantes 
de tapete no Azerbaijão. É um dos doces 
festivos que são assados na véspera da 
chegada da primavera - o feriado Novruz 
para homenagear o sol.

Piti

um ensopado de carne de carneiro, 
gordura, grão-de-bico e açafrão, cozido e 
servido em panelas de barro individuais. 
Sirva-se com uma colher e enxugue o 
caldo com abundância de pão.

Parcha-Bozbash

A palavra ‘parcha’significa uma peça ou 
um pedaço, enquanto a palavra “bozbash” 
deriva do azeri como um pedaço de cinza 
ou uma parte cinza porque a carne ganha 
esse tom durante o cozimento.

Azerbaijão



l

Hilton Baku *****
Bem-vindo ao sofisticado Hilton Baku, hotel 
situado perto das famosas muralhas do século 12 
de Icheri Sheher, a curta distância caminhando 
pela Caspian Sea Boulevard. Situado no coração 
da zona empresarial de Baku, este moderno hotel 
é a base ideal para explorar o centro histórico da 
cidade, atrações diversas e animação noturna.

Hyatt Regency Baku *****
Refugie-se num oásis de tranquilidade em 
sua viagem a negócios ou lazer, e desfrute 
do conforto de casa no Hyatt Regency Baku. 
Nosso hotel de 5 estrelas está estrategicamente 
localizado a apenas 20 minutos de carro do 
Aeroporto Internacional Heydar Aliyev.

Crown Hotel Baku *****
Lhe receberemos com uma mistura única de tecnologia 
de ponta e todo o conforto possível esperado de um 
luxuoso hotel de cinco estrelas. Nós contamos com 
acomodações excelentes para quem viaja a negócios 
ou para o visitante que vem para desfrutar dos prazeres 
da Baku, tudo a partir de sua conveniente localização 
no coração da cidade em Bayil.

Kempinski Baku *****
Kempinski Hotel Badamdar está localizado no coração do 
distrito Badamdar em Baku, a uma curta distância de carro 
do aeroporto internacional "Heydar Aliyev", curta distância 
de carro do centro da cidade, Cidade Antiga, costa do mar 
e todos os seus pontos de referência, do distrito Financeiro, 
assim como do distrito Governamental e a distância de 
uma curta caminhada até o Jardim Botânico.

Marriott Hotel Absheron Baku ****
JW Marriott Hotel Absheron Baku é um hotel de 
luxo situado entre o futurista horizonte do centro 
da cidade e seus edifícios históricos. Este elegante 
hotel oferece conforto e amenidades excepcionais 
para quem viaja a negócios ou a lazer. 

Diplomat Baku ****
O Diplomat oferece 24 quartos espaçosos e bem 
decorados, incluindo 3 suites e quatro quartos 
para não-fumantes. Os quartos e suites do 
hotel têm um design contemporâneo e estão 
decorados com cores suaves e neutras, criando 
um refúgio calmo e relaxante.

"sun Rise" Hotel Baku **** 
"Sun Rise" Hotel em Baku está localizado muito 
perto do centro da cidade a 20 minutos de 
distância do aeroporto. O design do hotel foi 
compilado em estilo clássico e vanguardista. 
Oferecemos conforto de alto nível nos quartos 
dos nossos hóspedes.

Four Season Baku *****
Nossas acomodações de luxo estão entre os mais 
espaçosas da cidade, com quase todas contando 
com uma varanda com vista para o Mar Cáspio 
ou para a Cidade Velha. Relaxe no spa em nossa 
cobertura, ou nade dentro de um átrio com 
telhado de vidro.

Azerbaijão - Terra do Fogo

Azerbaijão tem sido chamado de "Terra do Fogo", devido aos 
fenômenos de "queima de encostas" causados pelo gás que 
escoa através de fissuras na terra.

É considerado uma das maravilhas do mundo. Antes de a 
religião do Islã, Yanardag era um lugar de fé religiosa e um 
santuário para os adoradores do fogo. Há uma série de lendas e 
boatos sobre este monumento.

Não muito longe de Yanardag, 200 metros ao sul, há um vulcão 
em erupção amena em torno de água parada com lodo. Ao trazer um isqueiro mais perto da mistura da água vulcânica com 
o trióxido de enxofre que sai da terra se pode ver uma explosão de fogo por um momento. O fogo que queima ao redor do 
monumento pode atingir a altura de 10-15 metros. Seu brilho é claramente visto no inverno.

O tapete azeri marcou o ramo da arte de confecção 
no Oriente. Em 2010 ele foi incluído no "Patrimônio 
Cultural Imaterial da Humanidade" da UNESCO.

Heródoto, Claudius Elian, Xenofontus e outros antigos historiadores do mundo 
divulgaram o desenvolvimento de carpetes sendo feitos no Azerbaijão. Durante o 
Império Sassânida a confecção dessa arte se desenvolveu ainda mais, e belos tapetes 
foram confeccionados em seda, fios de ouro e de prata. O historiador albanês Musa 

Kalantarsky (século VII) havia dado informações sobre tapetes tecidos a partir de panos de seda e tapetes heterogêneos. Tapetes tecidos com 
fios de ouro, prata e adornados com pedras preciosas tomaram um caráter tradicional nos séculos XVI-XVII. Esses tapetes foram produzidos 
principalmente nas cidades de Tabriz, Shamakhy e Barda. Como possuiam valor elevado, eram feitos para a aristocracia feudal e chamados 
de ‘zarbaf’.

Há uma interessante informação em fontes escritas da Idade Média sobre algumas unidades de tapetes do Azerbaijão e suas características 
artísticas. O autor desconhecido informa em seu trabalho chamado "Hudud-al-Alam" ("Fronteiras do Mundo") informações referentes ao 
século X sobre os tapetes e carpetes de Mughan, assim como tapetes Zili de Nakhichevan. Tapetes de seda foram elogiados em "Kitabi-Dada 
Gorgud”, além da menção de tapetes empilhados em obras de Abul-Ula Ganjavi, Nizami, Khagani (século XII).

Até o início do século XX o tapete do Azerbaijão tinha uma importante posição no mercado mundial.

Hotéis Recomendados do Azerbaijão
Fabricação de Tapetes 
no Azerbaijão

CAUCASUS TRAVEL como uma DMC e seus associados 
de confiança terão o prazer de proporcionar serviços 
terrestres e e oferecer o melhor do Azerbaijão ...

Um rico patrimônio histórico e cultural, de natureza 
intocada, nascentes de água mineral, tratamento 
terapêutico único no mundo com petróleo de Naftalan, 
uma arquitetura única antiga, cultura singular, 
culinária, e muito mais.

Azerbaijão - o país cheio de cores.



Azerbaijão-Geórgia 7 Dias /6 Noites Azerbaijão-Geórgia 9 Dias /8 Noites Armênia-Geórgia 7 Dias /6 Noites

Pontos Altos
do Azerbaijão & Geórgia

Dia 1: Chegada a Baku, recepção e assistência no aeroporto, 
traslado ao hotel;

Dia 2: Visita a Baku & Península Absheron; explore a cidade 
velha de Baku, chamada de Ichari Shahar. Pela tarde conheça 
a Península Absheron, e visite Ateshgyakh - templo dos 
adoradores do fogo e Montanha de Fogo - Yanar Dagh;

Dia 3: De Baku a Sheki; durante o caminho visitaremos locais 
históricos e religiosos de Shemakha. À noite desfrute do city 
tour em Sheki.

Dia 4: De Sheki para Tbilisi, após cruzar fronteira com a Geórgia, 
explore Kakheti - A terra do vinho, faça uma caminhada 
pelas ruas estreitas de Signagi Royal Town; visite o Complexo 
do monastério Bodbe;

Dia 5: Tbilisi City Tour; explore a cidade velha, visite as igrejas 
centenárias, sítios arqueológicos e históricos, assim como 
museus.

Dia 6: Passeio de um dia às Montanhas do Cáucaso; 
transporte em direção aos altos picos dos Cordilheira do 
Cáucaso; Explore Mtskheta, a antiga capital da Geórgia & 
o Complexo arquitetônico Ananuri. Suba a colina Gergeti 
e visite a "Igreja De Trindade De Gergeti" - O altar mais 
importante da região.

Dia 7: Partida, traslado para o aeroporto.

Tbilisi. Igreja de Metekhi (XII c). Geórgia

Juma Mesquita. Baku. Azebaijão

Do Cáspio até
o Mar Negro

Pontos Altos
da Armênia & Geórgia

Dia 1: Chegada a Erevan, recepção e assistência no aeroporto, 
traslado ao hotel;

Dia 2: Erevan City Tour; desfrute de um passeio de ônibus, 
visitando os museus locais, à tarde visite o Templo pagão 
de Garni & o Monastério Geghard, esculpido em uma colina 
rochosa.

Dia 3: Traslado de Erevan a Tbilisi. Caminhe à beira das águas 
azuis do lago Sevan, visite os monastérios Sevan & Noradus 
- campo de "Khach Kars" (Cross Stones); parada de visita ao 
complexo do Monastério Hagharstin.

Dia 4: Tbilisi City Tour; explore a cidade velha, visite as igrejas 
centenárias, sítios arqueológicos e históricos, e seus museus.

Dia 5: Passeio de um dia às Montanhas do Cáucaso; 
transporte em direção aos altos picos dos Cordilheira do 
Cáucaso; Explore Mtskheta, a antiga capital da Geórgia & o 
impressionante Complexo arquitetônico Ananuri.

Dia 6: Dia de passeio em Kakheti – ‘A Terra do Vinho’; caminhe 
por Signaghi, desfrute da deslumbrante vista da área de 
Kizikhi; visite igrejas centenárias e se familiarize com as 
tradições da vitivinicultura georgiana.

Dia 7: Partida: traslado para o aeroporto.

Centro de Batumi. Geórgia

Dia 1: Chegada a Baku, recepção e assistência no aeroporto, 
traslado ao hotel;

Dia 2: Visita a Baku & Península Absheron; explore a cidade 
velha de Baku, chamada de Ichari Shahar. Na parte da tarde 
explore a Península Absheron, visite Ateshgyakh - templo 
dos adoradores do fogo e Montanha de Fogo - Yanar Dagh;

Dia 3: Traslado de Baku a Sheki; explore o Gobustão e seus 
petróglifos do Período Neolítico; A caminho de Sheki 
paramos para visitar locais históricos e religiosos de 
Shemakha. À noite desfrute de um Sheki city tour.

Dia 4: De Sheki para Tbilisi, após cruzar fronteira com a Geórgia, 
explore Kakheti - A terra do vinho, faça uma caminhada 
pelas ruas estreitas de Signagi Royal Town; familiarize-se 
com as tradições da vitivinicultura georgiana.

Dia 5: Tbilisi City Tour; explore a cidade velha, visite as igrejas 
centenárias, sítios arqueológicos e históricos, e museus.

Dia 6: Tbilisi – Kazbegi – Gudauri: transporte em direção aos 
altos picos dos Cordilheira do Cáucaso; Explore Mtskheta, 
a antiga capital da Geórgia & o Complexo arquitetônico 
Ananuri. Suba a colina Gergeti e visite a "Igreja De Trindade 
De Gergeti" - O altar mais importante da região.

Dia 7: De Gudauri para Kutaisi via Gori; Visite a cidade caverna 
Uplistsikhe, que remonta ao primeiro milênio antes de Cristo, 
em Gori - Lugar do nascimento de Joseph Stalin, visite o 
museu de Stalin.

Dia 8: Explore Kutaisi - a Capital da legendária Cólquida e com 
posterior traslado para Batumi. Em Kutaisi visitaremos o 
centro histórico e os seus importantes sítios culturais e 
religiosos.

Dia 9: Batumi City Tour; Partida; Após o café da manhã, visita ao 
Mercado Agrícola de Batumi; Caminhada pela zona antiga e 
praças pitorescas, atravessando o Sea Side Boulevard; após o 
almoço traslado para o aeroporto.

Velho Baku. Azebaijão

Sevan Lago. Armênia

Signagi. Geórgia



Armênia-Geórgia 9 Dias /8 Noites

Dia 1: Chegada a Erevan, recepção e assistência no aeroporto, 
traslado ao hotel;

Dia 2: Erevan City Tour; visite a estátua “Mãe da Armênia” e 
desfrute das vistas de Erevan; visita à capital e seus museus 
no decorrer do dia.

Dia 3: Passeio de um dia para Echmiadzin & Zvartnots, 
visite a sede sagrada do Patriarca Supremo e Catholicos de 
Toda a Armênia, à tarde explore o Sítio Arqueológico de 
Zvartnots.

Dia 4: De Erevan a Tbilisi; durante o percurso exploraremos a 
região Alavedi e visitaremos Sanahin e os monastérios de 
Haghpat localizados entre escarpes montanhosos.

Dia 5: Tbilisi City Tour; primeira parada no Planalto de Metekhi; 
visite o Distrito do Banho e caminhe pelas estreitas ruelas 
típicas.

Dia 6: Tbilisi - Kazbegi - Gudauri; Seguimos rumo ao norte 
ao longo da famosa Military Highway; Explore Mtskheta, a 
antiga capital da Geórgia e seus sítios UNESCO. Suba a colina 
Gerghety maravilhosamente localizada à sombra do monte 
Kazbek.

Dia 7: De Gudauri volta à Tbilisi via Gori, terra natal de Joseph 
Stalin, visita ao museu de Stalin e parada em Uplistsikhe 
- uma cidade caverna incomum que remonta ao primeiro 
milênio antes de Cristo.

Dia 8: Passeio de um dia por Kakheti - A Terra do Vinho, visita 
a Telavi e locais históricos e religiosos em seus arredores.

Dia 9: Partida; Traslado para o aeroporto.

Geórgia-Armênia-Geórgia 9 Dias /8 Noites Azerbaijão-Geórgia-Armênia 12 Dias /11 Noites

Sheki. Palacio de khan. Azerbaijan

O Melhor da Geórgia
& Armênia 

Países Cristãos Antigos

Dia 1: Chegada a Tbilisi; recepção e assistência no aeroporto, 
traslado ao hotel;

Dia 2: Tbilisi City Tour; Explore cidade velha, onde igrejas 
ortodoxas centenárias são vizinhas de Mesquitas, Sinagogas 
e Igrejas Armênia.

Dia 3: Passeio de um dia pelas Montanhas do Cáucaso; 
Explore Mtskheta, centro religioso e cultural da Geórgia. 
Visite a Igreja da Trindade Gerghety - o altar mais importante 
da província de Khevi.

Dia 4: Passeio de um dia pelo Semi-deserto David Gareja e 
por Signagi; aventure-se no semi-deserto David Gareja e 
visite os monastérios Lavra e Udabno, talhados em cavernas. 
Durante a tarde explore a Signagi Royal Town, cercada por 
muralhas com 23 torres.

Dia 5: Traslado de Tbilisi a Erevan, visite os monastérios 
Haghpat, Sanahin e Sevan, pernoite em Sevan.

Dia 6: Noradus - Campo de Khachkars, Garni / Geghard, 
pernoite em Erevan.

Dia 7: City Tour em Erevan & Echmiadzin; explore Erevan, a 
capital da Armênia; À tarde visitaremos o centro espiritual 
dos armênios Echmiadzin e a sede dos Catholicos de todos 
os Armênios.

Dia 8: Passeio de um dia em Khorvirap e Noravank; desfrute 
de vistas impressionantes da vasta planície da Turquia e os 
picos gêmeos do monte Ararat.

Dia 9: Traslado de Erevan para a pequena cidade de 
Gyumri; Visita ao forte Erebuni, também chamado de "Arim 
Berd" - "Forte de Sangue". Em seguida, nos conduziremos a 
Gyumri para uma pernoite.

Dia 10: Traslado de Gyumri até fronteira georgiana; Visita 
à cidade-caverna de Varzia e seu monastério. À noite 
exploraremos "Rabati" - Centro histórica e Museu de 
Akhaltsikhe.

Dia 11: Traslado de Akhaltsikhe a Kutaisi - A Capital da 
Legendária Cólquida. Caminhada pela cidade antiga e visite 
seus sítios UNESCO;

Dia 12: Traslado de Kutaisi a Batumi por paisagens subtropicais 
da Região Adjara. Desfrute de um Batumi city tour.

Dia 13: Pela manhã cont. do Batumi city tour. Traslado paraa o 
aeroporto de tarde.

Dia 1: Chegada a Baku, recepção e assistência no aeroporto, 
traslado ao hotel;

Dia 2: Visita à Baku & Península Absheron; explore a cidade 
velha de Baku, chamada de Ichari Shahar. Na parte da tarde 
explore a Península Absheron, visite Ateshgyakh - templo 
dos adoradores do fogo e Montanha de Fogo - Yanar Dagh;

Dia 3: De Baku a Sheki; durante o caminho visite locais históricos 
e religiosos de Shemakha. À noite desfrute do city tour em 
Sheki.

Dia 4: De Sheki para Tbilisi, após cruzar fronteira com a Geórgia, 
explore Kakheti - A terra do vinho, faça uma caminhada 
pelas ruas estreitas de Signagi Royal Town; visite o Complexo 
do monastério Bodbe;

Dia 5: Tbilisi City Tour; explore a cidade velha, visite as igrejas 
centenárias, sítios arqueológicos e históricos, e seus museus.

Dia 6: Tbilisi – Gudauri; Seguimos rumo ao norte ao longo da 
famosa Military Highway; Explore Mtskheta, a antiga capital 
da Geórgia e seus sítios UNESCO. A caminho de Gudauri 
explore o Complexo Arquitetônico Ananuri com vista ao 
Jinvali Dum.

Dia 7: Passeio de um dia para Kazbegi aos altos picos 
dos cordilheira do Cáucaso. Suba a colina Gerghety 
maravilhosamente localizado à sombra do Monte Kazbek.

Dia 8: De Gudauri para Tbilisi via Gori, Lugar do nascimento 
de Joseph Stalin, visite o museu de Stalin e Uplistsikhe - 
uma incomum cidade caverna que remonta ao primeiro 
milênio antes de Cristo.

Dia 9: Traslado para Erevan - visita Complexo do Monastério 
Hagharstin; Caminhe à beira das águas azuis do lago Sevan, 
visite os monastérios Sevan & Noradus - campo de "Khach 
Kars" (Cross Stones); Pernoite em Sevan.

Dia 10: Erevan City Tour; Visite o Templo pagão de Garni & o 
Monastério Geghard, esculpido em uma colina rochosa. 
Desfrute de um passeio de ônibus visitando os museus 
locais.

Dia 11: Passeio de um dia para Khor Virap & Noravank; 
aprecie a paisagem de colinas verdes e vistas 
impressionantes dos picos gêmeos do monte Ararat. Visita 
aos locais históricos e religiosos mais importantes.

Day 12: Traslado para o aeroporto.

Viagem ao Cáucaso

Haghpat Monastério, Xs. Armênia

Ananuri Architectural Complexo. XVII-XVIIIss. 
Geórgia

David Gareja Complexo Monas-
tério. VI-XIss. Geórgia

Ecmiadzin Catedral. VIIs. Armênia

Haghartcin Monastério, XIIIs. Armênia



O Cáucaso Paradisíaco

Dia 1: Chegada a Baku, recepção e assistência no aeroporto, traslado ao 
hotel;

Dia 2: Visita à Baku & Península Absheron; explore a cidade velha 
de Baku, chamada de Ichari Shahar. Na parte da tarde explore a 
Península Absheron, visite Ateshgyakh - templo dos adoradores do 
fogo e Montanha de Fogo - Yanar Dagh;

Dia 3: De Baku a Sheki; paradas durante o percurso para visitar locais 
históricos e religiosos de Shemakha. À noite desfrute do city tour 
em Sheki.

Dia 4: De Sheki para Tbilisi; após cruzar fronteira com a Geórgia, 
explore Kakheti - A terra do vinho, caminhada pela Signagi Royal 
Town com vista ao Vale Alazani.

Dia 5: Tbilisi City Tour; explore a cidade velha, visite as igrejas 
centenárias, sítios arqueológicos e históricos, e seus museus.

Dia 6: Passeio de um dia em Kazbegi aos altos picos de Cordilheira 
do Cáucaso. Suba a colina Gerghety maravilhosamente localizado à 
sombra do monte Kazbek. Durante o percurso parada em Mtskheta 
- a antiga capital da Geórgia.

Dia 7: Traslado de Tbilisi a Erevan, visite os monastérios Haghpat e 
Sanahin, além do monastério Sevan e visita a Noradus - Campo de 
Khachkars.

Dia 8: City Tour em Erevan & Echmiadzin; explore Erevan; À tarde 
visita ao centro espiritual dos armênios Echmiadzin e a sede dos 
Catholicos de todos os Armênios.

Dia 9: Passeio de um dia em Khorvirap e Noravank; desfrute 
de vistas impressionantes da vasta planície da Turquia e os picos 
gêmeos do monte Ararat.

Dia 10: Traslado de Erevan para pequena cidade de Gyumri; Visita 
ao forte Erebuni, também chamado de "Arim Berd" - "Forte de 
Sangue".

Dia 11: Traslado de Gyumri até fronteira georgiana; Visita à cidade-
caverna de Varzia e seu monastério. À noite exploraremos "Rabati" 
- Centro histórica e Museu de Akhaltsikhe.

Dia 12: Traslado de Akhaltsikhe a Kutaisi - A Capital da Legendária 
Cólquida. Caminhada pela cidade antiga e visite seus sítios da 
UNESCO;

Dia 13: Traslado de Kutaisi a Batumi por paisagens subtropicais da 
Região Adjara. Desfrute do city tour em Batumi.

Dia 14: Pela manhã daremos seguimento ao Batumi city tour. 
Traslado para o aeroporto de tarde.

Azerbaijão-Geórgia-Armênia 14 Dias /13 Noites

Dia 1: Chegada a Baku, recepção e assistência no aeroporto, traslado ao hotel;

Dia 2: Visita à Baku & Península Absheron; explore a cidade velha de Baku, 
chamada de Ichari Shahar. Na parte da tarde explore a Península Absheron, 
visita ao Ateshgyakh - templo dos adoradores do fogo e Montanha de Fogo 
- Yanar Dagh;

Dia 3: Traslado de Baku a Sheki, visite o sítio arqueológico Gobustão e 
seguimos para Sheki; Paradas durante o percurso para visitar locais 
históricos de Shemakha.

Dia 4: Traslado de Sheki para Signagi; desfrute do Sheki city tour. Visite a 
cidade antiga e museus locais. À tarde cruzamos a fronteira com a Geórgia; 
caminhada pelas ruas estreitas de Signagi Royal Town; familiarize-se com 
as tradições da vitivinicultura georgiana.

Dia 5: Signagi - Telavi - Tbilisi; exploraremos Kakheti, "A Terra do Vinho" e seus 
importantes lugares religiosos e culturais;

Dia 6: Tbilisi City Tour; explore a cidade antiga, visite igrejas centenárias, sítios 
arqueológicos e históricos, além de museus;

Dia 7: Tbilisi - Kazbegi - Gudauri; Seguimos rumo ao norte ao longo da 
famosa Military Highway; Explore Mtskheta, a antiga capital da Geórgia e 
seus sítios UNESCO. Suba a colina Gerghety maravilhosamente localizada à 
sombra do monte Kazbek.

Dia 8: De Gudauri, volta a Tbilisi via Gori, terra natal de Joseph Stalin, 
visita ao museu de Stalin e parada em Uplistsikhe - uma cidade-caverna 
incomum que remonta ao primeiro milênio antes de Cristo.

Dia 9: Passeio de um dia para Bolnisi & Dmanisi; visite a basílica Bolnisi e 
o sítio Arqueológico Dmanisi, crânios hominídeos descobertos em Dmanisi 
são os mais primitivos e antigos da Eurásia.

Dia 10: Traslado de Tibilisi a Erevan; visita aos monastérios de Sanahin, 
Haghpat e Sevan.

Dia 11: Erevan City Tour: exploraremos Erevan, a capital da Armênia; Desfrute de 
um passeio de ônibus, visita ao mercado local, museus e galerias.

Dia 12: Passeio de um dia em Echmiadzin, Garni & Geghard; visita ao 
centro espiritual do país; À tarde visite o Templo pagão de Garni & o 
Monastério Geghard, esculpido em uma colina rochosa.

Dia 13: Passeio de um dia por Khor Virap & Noravank / Tatev. Aproveite a 
paisagem de colinas verdes e a impressionante vista ao Monte Ararat. Visita 
aos mais importantes locais históricos e religiosos. A primeira parada do 
dia é no Monastério Tatev, uma obra arquitetônica do século 10. Pernoite 
em Goris.

Dia 14: Visita à Khndzoresk nova e antiga. Traslado à Erevan.

Dia 15: Traslado ao aeroporto.

Transcaucásia

Azerbaijão-Geórgia-Armênia 15 Dias /14 Noites

The UNESCO Treasuries

Dia 1: Chegada a Baku, recepção e assistência no aeroporto, 
traslado ao hotel;

Dia 2: Visita a Baku & Península de Absheron; explore a 
velha Cidade Fortificada de Baku, chamada Ichari Shahar. À 
tarde nos dirigimos para a Península de Absheron, visita ao 
Ateshgyakh - templo dos adoradores do fogo e a Montanha 
do Fogo - Yanar Dagh;

Dia 3: Traslado de Baku a Sheki, visite o sítio arqueológico 
Gobustão e seguimos para Sheki; Durante o percurso 
visitaremos locais históricos e religiosos de Shemakha. À 
noite desfrute do city tour em Sheki.

Dia 4: De Sheki para Tbilisi, após cruzar fronteira com a Geórgia, 
explore Kakheti - A terra do vinho, faça uma caminhada pela 
Signagi Royal Town e aprecie a vista do Vale Alazani.

Dia 5: Tbilisi City Tour; explore a cidade velha, visite as igrejas 
centenárias, sítios arqueológicos e históricos, e seus museus.

Dia 6: Traslado de Tbilisi a Kutaisi via Mtskheta, 
denominado como um local UNESCO e é um museu vivo, 
com muitos locais históricos e arquitectónicos.

Dia 7: Kutaisi-Mestia; explore Kutaisi e seus importantes sítios 
culturais e religiosos, prosseguimos até o Gorge Enguri, em 
direção às inacessíveis montanhas de Swaneti.

Dia 8: Mestia - Ushguli - Mestia; traslado para Ushguli, um 
fortificado vilarejo medieval.

Dia 9: Mestia - Kutaisi; explore Mestia; visite a torre de vigia e 
museu etnográfico de Svaneti. No fim da tarde chegada a 
Kutaisi.

Dia 10: Traslado de Kutaisi a Tbilisi, via Gori; visitaremos 
a cidade-caverna Uplistsikhe, que remonta ao primeiro 
milênio antes de Cristo, visita também ao museu de Stalin.

Dia 11: Traslado de Tbilisi para Erevan, visita aos monastérios 
Sanahin, Haghpat e Sevan;

Dia 12: Erevan City Tour; Garni & Geghard; exploraremos Erevan, a 
capital da Armênia; Durante a tarde, visita ao templo pagão 
de Garni e Monastério Geghard.

Dia 13: Echmiadzin, Zvatnots; visita a Echmiadzin, centro 
espiritual dos armênios Echmiadzin e a sede dos Catholicos 
de todos os Armênios. Mais tarde tarde visitaremos o sítio 
arqueológico de Zvartnots.

Dia 14: Partida.

Azerbaijão-Geórgia-Armênia 14 Dias /13 Noites

Sheki Palácio. Azebaijão

Rabath. Akhaltsikhe. Geórgia

Dmanisi sítio arqueológico, Geórgia

Tatev Monastério, IXs. Armênia Jvari Monastério, VI-VIIss. Geórgia

Baku centro istorical. Azerbaijão



Patrimônio Mundial da UNESCO

Isheri Shakhar
Cidade Velha ou Cidade Fortificada é o núcleo histórico de Baku. 
É amplamente aceito que a Cidade Velha, incluindo sua famosa 
Torre da Donzela, data do século 12, com alguns pesquisadores 
alegando que a construção data do século 7.

Gobustão
A Paisagem Cultural de Arte Rupestre de Gobustão é um local 
de morro e montanha ocupando o extremo sudeste do Grande 
Cáucaso no Azerbaijão. Ele está localizado a oeste do povoado de 
Gobustão e cerca de 40 milhas (64 km) a sudoeste do centro de 
Baku, na margem oeste do Mar Cáspio.

Torre da Donzela
A Torre da Donzela ou Giz Galsasi, como também é conhecida 
localmente, está localizada na cidade velha de Baku. Trata-se de 
uma antiga torre construída no século 12, como uma parte da 
cidade murada de Baku. A Torre abriga um museu, que apresenta 
a história da evolução da cidade.

Palácio dos Shirvanshahs
O complexo contém o edifício principal do palácio, Divanhane, o 
cemitério burial vault, a mesquita de shah com um minarete, o 
mausoléu de Seyid Yahya Bakuvi, um portal na parte oriental da 
porta de Murad, um reservatório e os restos da casa de banhos.

Monumentos arquitetônicos de Mtskheta
Na confluência dos rios Aragvi e Mtkvari, uma das cidades mais 
antigas e centro cultural e religioso da Geórgia, Mtskheta, foi 
povoada desde o segundo milênio antes de Cristo. Mtskheta, 
é um museu vivo, com inúmeros monumentos históricos e 
arquitetônicos.

Monastério de Gelati
O complexo arquitetônico, fundado pelo rei Davi o Construtor 
no século 12 inclui a principal igreja da Virgem, a Igreja de St. 
George, igreja St. Nicolas e Gelati Academy - um importante 
centro de cultura, religião e filosofia.

Catedral de Bagrati
A catedral foi construída pelo rei Bagrat III em Kutaisi, em 
1003 dC. É um exemplo maravilhoso da arquitetura da igreja 
com cúpulas no alto período Medieval, com impressionantes 
exemplares de escultura em pedra.

Ushguli
Ushguli (Chazhashi) - a cerca de 2.200 m. acima do nível do mar, 
é a aldeia mais alta da Europa. Uma aldeia de fortes da Idade 
Média arquitetonicamente única em Svaneti, representa a junção 
de torres de vigia, complexos habitacionais e basílicas decoradas 
com murais.

Monastérios de Haghpat e Sanahin
Os Monastérios de Haghpat e Sanahin representam uma fusão de 
arquitetura eclesiástica bizantina e vernacular. Ambos mosteiros 
estão localizados no Canyon Debed, na região de Lori no Norte de 
Armênia. Suas estruturas mais antigas datam do século 10.

Echmiadzin
Echmiatsin é o núcleo da Igreja Armênia. É onde os ‘Catholicos de 
todos os Armênios’ vive, e onde se encontra a Catedral Ejmiatsin. 
A catedral, construída em 480, está localizada em um complexo 
murado com jardins e várias estruturas.

Monastério de Geghard and Alto vale Azat
O monastério de Geghard é uma construção arquitetônica 
única na província de Kotayk na Armênia, sendo parcialmente 
incrustada na montanha adjacente, cercada por colinas, na 
entrada do Vale do Azat.

Catedral de Zvartnots
A Zvartnots data do século 7, e foi construído para superar a 
Catedral Echmiatsin em grandeza. Este complexo é composto de 
um templo e do palácio de Catholicos Nersés III. Agora em ruínas, 
está localizado no limite da cidade de Etchmiadzin na província 
de Armavir da Armênia.

Geórgia Armênia Azerbaijão



Turquia preserva o patrimônio cultural de numerosas civilizações 
antigas, entre elas esplêndidas amostras de arte e arquitetura 
medieval, armênia e georgiana.
Províncias do nordeste do país, conhecidas como Tao-Klarjeti, assim 
como Ani, antiga capital de Urartu, relacionada à dinastia dos 
Bagrátidas, ainda estão cheias de lendas e mistérios. Rapidamente 
foram se tornando alvo de interesse de viajantes estrangeiros.

Extensão 1
O tesouro de Tao - Klarjeti: Catedral Khanzta; Monastério Oshki, 
Otkhta Ecclesia, Igreja Parhali e muito mais.

Dia 1: De Akhaltsikhe para a fronteira turca Valle (Posof); 
Explore a antiga Tao-Klarjeti, visite as ruínas da igreja Tbeti, 
traslado para a Catedral Khantskta, e seguimos em viagem 
noturna à Yusufeli.

Dia 2: Nos passos de Cristo - Províncias de Erzurum e 
Artvin; Explore o antigo complexo do monastério Oschki 
- ÖSK Vank - e a igreja Parhali, que hoje serve como uma 
mesquita Parhal (Barhal Kilisesi).

Dia 3: De Yusufeli até a fronteira georgiana Sarpi (Hopa); 
visita à Otchta Eklesia ("Igreja dos Quatro") - em turco: 
Dörtkilise; Igreja Khakhuli e mais um monastério medieval 
ortodoxo: Doliskana - Dolişhane turco.

Extensão 2
Ani - Cidade das 1001 Igrejas; Igreja de Santa Cruz, Forte 
Ardahan.

Dia 1: Gyumri-Akhaltsikhe-Kars Cruzamos a fronteira 
armênia-georgiana Bavra; prosseguimos à fronteira 
georgiana-turca Valle (Posof); avançamos para Kars, 
pequena cidade que é um belo exemplo de urbanismo russo 
do século 19. Visitamos a igreja de Santo Apóstolo, o forte 
Kars, a ponte St.Vardan, e a casa paterna de Charents.

Dia 2: Traslado em van, desfrute de belas paisagens do lago. 
Posteriormente visitaremos a Igreja de Santa Cruz.

Dia 3: Trasladopara visitar Ani, a capital de Urartu, relacionada 
à dinastia dos Bagrátidas. Entre as ruínas da cidade antiga, 
há oito igrejas, um convento e uma cidadela com a catedral 
principal. Visita também à cidade de Ardahan, e seu forte. 
Traslado até a Geórgia pela fronteira Posof (Valle) .

Nosso Programa dá a oportunidade de voltar ao passado, 
explorar a história antiga, e experimentar o cenário de 
belíssimas montanhas, monumentos inesquecíveis e 
espetaculares monastérios.

Itinerários Cáucaso do Sul
Extensão para o norte da Turquia

Oski Catedral, Turquia Khandzta, Turquia
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Doliskana, Turquia Igrija de Tbeti, Turquia Ani Catedral, Turkuia
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www.caucasustravel.com

CAUCASUS TRAVEL LTD.
22 Peritsvaleba Str., 0103, Tbilisi, Georgia
44/II Kote Abkhazi Str., 0105, Tbilisi, Georgia
Tel.: +995 32 2987400, 2931175
Fax: +995 32 2987399

E-mail: tours1@caucasustravel.com
E-mail: georgia@caucasustravel.com 
http: //www.caucasustravel.com

CAUCASUS TRAVEL como uma DMC realiza serviços de operações terrestres nos países do Cáucaso do Sul em cooperação com profissionais associados e fornecedores oferecendo os melhores 
produtos e serviços a clientes de todo o mundo.
Em 1991, a Caucasus Travel foi pioneira, sendo a única empresa focada no recebimento de turistas ao país recém-independentizado: Geórgia, além de todo o Sul do Cáucaso, apresentado-o 
como novo e atraente destino de viagem. No decorrer dos últimos anos, temos liderado nosso ramo na indústria e hoje, mesmo com o número de organizações aumentando rapidamente, 
ainda abocanhamos a maior parte do mercado. Somos a empresa escolhida por 200 operadoras turísticas, agências de viagens, casas de incentivo, organizadores de conferências e associações 
profissionais de todo o mundo.
Os gerentes e funcionários da empresa tiveram treinamento especial em gestão de turismo em várias instituições renomadas da Europa, do Japão e EUA. Caucasus Travel emprega e contrata pessoas 
com diversas formações profissionais. Isto nos permite planejar, projetar e realizar com competência e sucesso vários passeios em diversas áreas de interesse: arqueologia, história, cultura, arte, 
etnologia, montanhismo, trekking, etc. A maioria dos funcionários de escritório, incluindo gerentes de cargo elevado, já trabalharam como guias e gestores de turismo. Isso nos dá a experiência e 
competência para monitorar e controlar a qualidade dos serviços prestados pelos guias e outro pessoal de serviço.

Principais ofertas da Caucasus Travel
Excursões tipo All-Inclusive: Cultural, Aventura (trekking, caminhadas, montanhismo, passeios, rafting), Artesanato, Religiosa, Fotografia e filmagem, Ecológica, Vida Selvagem, expedições 
científicas, acampamento infantil, Jeep 4x4 em Safari etc
Serviços de Assistência a Viajantes de Negócio & FIT (ao viajante desacompanhado): reserva no hotel, serviço de guia, aluguel de automóveis, assistência técnica.
Gestão de Eventos, Grupos e Conferências de Incentivo.

membro da 

Milhares de visitantes de todo o mundo desde 1991
O time mais confiável de Profissionais do Turismo
O primeira escolha em Operadores de Turismo no Cáucaso do Sul

Junte-se a nós no caminho de descoberta e emoção!
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