
Перлини Кавказу: Азербайджан + Грузія + Вірменія 
 
9 днів – 760 доларів 
 
Баку – Тбілісі – Мцхета – Сігнагі – озеро Севан – Діліжан – Єреван 
 
У вартість входить 
Проживання в готелях на базі сніданків 
Трансфери в турах; аеропорт (під усі рейси), екскурсії 
Екскурсії в супроводі гіда; 
Залізничні квитки; Баку-Тбілісі, нічний поїзд-купе 
Національна колоритна вечеря з шоу-програмою у Грузії. 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 
Медична страховка; 
Чайові гідам/водіям, особисті витрати; 
Факультативні екскурсії; п-ів Апшерон 70 доларів, Музей 
килима, Дівоча вежа, палац Ширваншахів. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Баку 
Прибуття в Баку. Зустріч в аеропорті. Трансфер до готелю, розміщення. 
 
День 2 Баку 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Баку. 
 
День 3 Баку – півострів Апшерон – Тбілісі 
Сніданок. Вільний день. Можна самостійно прогулятися по місту, пройтися по магазинах. Факультативна 
екскурсія на півострів Апшерон. *Вартість 70$ з ос., заявки приймаємо заздалегідь. 
Трансфер на залізничний вокзал. Відправлення поїзда Баку – Тбілісі (вагон-купе*). Ніч у поїзді. 
 
День 4 Тбілісі - Мцхета 
Вранці прибуття в Тбілісі *** Якщо прибуття поїзда без запізнень, тоді гостям надається 30 хв. для зупинки 

на сніданок.10:30 Початок екскурсії по Тбілісі. Сіті-тур по Тбілісі. Автобусний тур по центральній вулиці 

Руставелі і Марджанішвілі, Старому місту і району сірчаних бань Абанатобані. Переїзд у Мцхету, оглядова 

екскурсія.Трансфер на вечерю в один із кращих ресторанів Тбілісі, де на Вас чекає смачна вечеря. 

День 5 Тбілісі – Сігнагі 
Сніданок. Вільний день. Факультативна екскурсія до Кахетії, Сігнагі – місто кохання. Заявки приймаються 
заздалегідь, 35$ з ос., дегустацію включено.100% підтвердження. Дегустація на знаменитому кахетинському 
заводі вин (Кахетинське традиційне виноробство). 
 
День 6 Тбілісі   
Сніданок у готелі. Вільний день. Пропонуємо Вашій увазі факультативні екскурсії: 

1. Ґорі й Уплісцихе. 

2. Ананурі, Гудаурі, Казбегі. 

3. Боржомі і Бакуріані. 

4. Кахетія: Телаві, Цинандалі і Гурджаані. 

День 7 Тбілісі – Діліжан – Єреван 
Сніданок. Трансфер на кордон Грузії та Вірменії без гіда. Екскурсія у Вірменії: монастир Севанаванк і озеро 
Севан – Діліжан – скарби вірменської культури, монастирі Ахпат і Санаїн. Прибуття в Єреван. Трансфер і 
розміщення в готелі. 
 
День 8 Єреван 
Сніданок. Сіті-тур по Єревану.   
 
День 9 Єреван – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Трансфер до аеропорту. 
За бажанням зворотного вильоту з Тбілісі, доплата за трансфери + поїзд Єреван-Тбілісі становить 75 

дол. - 1 ос. 

Додаткова інформація 

Через те, що тур збірний, компанія залишає за собою право міняти місцями екскурсійні дні. При цьому зміст 

програми залишається незмінним! 

У сезон з 07.06.20 до 30.10.20 вечерю буде іноді замінюватися обідом з дегустацією вина/чачі, без доплат. 

Групові трансфери в турах включені у подарунок, тому не можуть бути відняті з вартості. 

Групові трансфери здійснюються тільки в дати туру: 

- при заїзді в середу з 10:00 ранку до 04:00 ранку наступного дня. 

- при виїзді: з середи з 23:00 до четверга 22:00. 

 

Вартість дод. трансферу в один бік: 1-3 ос. - 30 $, 3 ос. -4 0 $ мінівен, 4-6 ос. - 45 $; 


