Αζερμπαϊτζάν . Γεωργία
Ομαδικό ταξίδι

Μπακού, Gobustan, Τιφλίδα, Mtskheta, Κουταϊσι,
Μοναστήρι Gelati

Mtskheta

Flame Towers - Baku

Διάρκεια ταξιδιού: 6 μέρες
Αναχωρήσεις:
30/12, 17/02, 10/03, 24/03
Κόστος κατ΄ άτομο:
Ξενοδοχεία:
Δίκλινο δωμάτιο:
Επιβ. Μονοκλίνου:

4*
1.175€
470€

5*
1.265€
500€

*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Culture and History
Πτήση για το Αζερμπαϊτζάν
Άφιξη στο Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν με ενδιάμεσο σταθμό.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

2η μέρα: Μπακού - Περιήγηση στην Πόλη - Γκομπουστάν
Το πρωί θα δούμε τα όμορφα κτίρια της σύγχρονης πόλης με τις μεγάλες
λεωφόρους και τους ουρανοξύστες.
Θα επισκεφθούμε την Μητρόπολη και θα έρθουμε στη συνέχεια στην ιστορική
κεντρική πλατεία δεξιά της παλιάς πόλης του Μπακού, η οποία περιβάλλεται από
στενούς δρόμους, τζαμιά και παλάτια, καθώς και από κτίσμα το οποίο ήταν η
κατοικία του τοπικού ηγεμόνα, το οποίο κατασκευάστηκε τον 13 ο αιώνα και
αποκαταστήθηκε επιμελώς κατά τον 20ο αιώνα.
Το κέντρο της πόλης στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Apseron περικλείεται
ακόμη και σήμερα από τείχη που κτίστηκαν μεταξύ 11ου και 13ου αιώνα.
Από την ίδια περίοδο είναι και ο πύργος (του κοριτσιού) που υψώνεται μέχρι τα 32
μέτρα.
Το μεγάλο παλάτι του Shirvanshan του 15ου αιώνα εκτείνεται σε 3 επίπεδα και το
κάστρο σήμερα αφού αποκαταστάθηκε, αποτελεί κρατικό μουσείο.
Η εικόνα της παλαιάς πόλης χαρακτηρίζεται από τους μιναρέδες του Μεγάλου
Τεμένους (16ος αιώνας), από τον ζωροαστρικό ναό της φωτιάς, που έχει μετατραπεί
σε μουσείο, από τα κτίρια του Καραβάν Σαράι και από τα αρχαία λουτρά.
Αφήνουμε την πόλη και την περιοχή γύρω από το Μπακού που έχει κατοικηθεί ήδη
από την παλαιολιθική εποχή και συνεχίζουμε με μία διαδρομή κατά μήκος της
Κασπίας προς την περιοχή του Gobustan, Εθνικό πάρκο – πολιτιστικό τοπίο τέχνηςμε τους ηφαιστειακούς σχηματισμούς και τις άπειρες βραχογραφίες από την
νεολιθική εποχή.

3η μέρα: Μπακού - Τιφλίδα
Πτήση για την Τιφλίδα, πρωτεύουσα της Γεωργίας.
Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στα αξιοθέατα της παλιάς και της σύγχρονης πόλης
για να δούμε μεταξύ άλλων το καθεδρικό της Αγίας Τριάδας, την μεγαλύτερη
εκκλησία της περιοχής του Καυκάσου, τις εκκλησιές Σιόνι και Ανχισκάτη, το κάστρο
Ναρικάλα, την Όπερα και το Κοινοβούλιο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Τιφλίδα - Πόλη Μουσείο Mtskheta - Κουταϊσι
Το πρωί θα αναχωρήσουμε για την πρώην πρωτεύουσα της Ιβηρίας, Mtskheta,
η οποία για 800 χρόνια υπήρξε πολιτικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο
μεγάλης σημασίας.
Θα επισκεφθούμε τις παλιές εκκλησίες Svetizkhovel, πλούσιες διακοσμημένες και
από τα πιο όμορφα μεσαιωνικά κτίσματα της Γεωργίας για να έρθουμε στη
συνέχεια στο Κουταϊσι, πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου της Κολχίδας και
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας.

5η μέρα: Κουτάϊσι - Μοναστήρι Γκελάτι - Τιφλίδα
Το πρωί θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι Gelati (1106) έξω από την πόλη του
Κουταϊσι το οποίο περιλαμβάνει τμήματα ψηφιδωτών και τοιχογραφιών που
δημιουργήθηκαν σε διάστημα επτά αιώνων και κάποια από αυτά κοσμούσαν το
εσωτερικό του καθεδρικού του Bargati (1003).
Αργότερα αφήνοντας το μοναστήρι που προστατεύεται από την Unesco, θα
έρθουμε στην Τιφλίδα.

6η μέρα: Τιφλίδα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα

Προνόμια Travelway
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια με αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες και τις
συντομότερες δυνατόν χρονικές ανταποκρίσεις
Μεταφορές με ασφαλή και πολυτελή λεωφορεία.

 Ξενοδοχεία
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 5*(επιλογής σας) σε δίκλινα
δωμάτια με ιδιαίτερο λουτρό / ντους

-

Διατροφή
Ημιδιατροφή κάθε μέρα

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
Πλούσια ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (προαιρετικά)

 Συνοδοί-Συνοδοιπόροι
-

Κοντά σας κάθε μέρα, έμπειρος, συμπαραστάτης στο ταξίδι σας
Έμπειροι τοπικοί χαμογελαστοί ξεναγοί με γνώση και συνέπεια

Πτήσεις με Turkish Airlines

Σημείωση:
Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων, σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και
εκτελείται με επιβάρυνση 90€ το άτομο.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων, τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση 280€, και η βίζα εισόδου στο Αζερμπαϊτζάν 40€ περίπου.
Οι τοπικοί φόροι που δεν πληρώθηκαν στην Ελλάδα

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο σας
στην περιοχή. Βίζα εισόδου στο Αζερμπαϊτζάν. (Έγχρωμη φωτοτυπία διαβατηρίου)

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του ταξιδιού
και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους, μέχρι
20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον κανονισμό, για
κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Φιλοδωρήματα
Καλύπτουμε τα βασικά φιλοδωρήματα, για την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων,
αλλά τα γενικά φιλοδωρήματα είναι υποχρεωτικά και ανακοινώνονται από τους
συμβούλους των ταξιδιών μας, ανά περίπτωση.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται στις
12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι στάνταρτ, όπως
και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση, τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και έχετε
μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε τα
στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των γενικών
όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

