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Plecare garantată cu date fixe  
 

ARMENIA – GEORGIA – AZERBAIDJAN 
 

Erevan – Etchmiadzin – Zvartnots – Khor Virap – Noravank – 

Lacul Sevan – Garni – Geghard – Tblisi – Mtskheta – Uplistsikhe – 

Gori – Alaverdi – Gremi – Tsinandali – Lagodekhi – Sheki – 

Shemakha – Baku – Gobustan 
 

Vă invităm într-un circuit în regiunea Caucazului, respectiv în Georgia, Armenia şi Azerbaijan, ştiut fiind 

faptul că în mitologia greacă, Caucazul era unul dintre stâlpii pe care se sprijinea lumea! Spiritul liber, 

puternic, peisajul magnific, istoria uluitoare, precum şi frumoasele tradiţii ale acestor oameni aşezaţi la 

hotarul spiritual dintre creştinism, islamism şi budhism vă vor fermeca, oferindu-vă posibilitatea de a vă 

bucura de un colţ de lume unic. 
 

Info Circuit 

 

▪ Traseu: Erevan – Etchmiadzin  – Zvartnots – Khor Virap – Noravank – Lacul Sevan – Garni 

– Geghard – Tblisi – Mtskheta – Uplistsikhe – Gori – Alaverdi – Gremi – Tsinandali – 

Lagodekhi – Sheki – Shemakha – Baku – Gobustan 

▪ Durată circuit: 11 zile  

▪ Tarif de la: 1860 Euro / persoană 

▪ Detalii tarif:  

o Tariful este valabil pentru minim 4 persoane  

o Tariful poate varia în funcţie de numărul de participanţi, perioada călătoriei, evenimente 

speciale, gradul de ocupare a avioanelor, hotelurilor 

▪ Perioada:  

o Date de plecare 

o 22 mai - 01 iunie 

o 24 iulie - 03 august 

o 07 august - 17 august 

o 28 august - 07 septembrie 

o 16 octombrie - 26 octombrie 

Top Obiective turistice: 

 

▪ Natură şi Peisaje: Lacul Sevan, Parcul Naţional Gobustan 
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▪ Artă şi arhitectură: Echmiadzin, ruinele Templului Zvartnots, Tsitsernakaberd - Parcul Memorial, 

Muzeul victimelor genocidului, Centrul de arte Caafesjian, Mănăstirea Khor-Virap, Mănăstirea 

Noravank, Mănăstirea Sevanavank, Templul Garni, Mănăstirea Geghard, Platoul Metekhi, Cetatea 

Narikala, Sinagoga, Catedrala Sioni, Basilica Anchiskhati, Podul Păcii, Mtskheta, Mănăstirea Jvari, 

Catedrala Svetitskhoveli, Gori, Orașul-peșteră Uplistsikhe, Regiunea Kakheti, Mănăstirea Alaverdi, 

complexul Mănăstirii Gremi, Tunelul cramă de la Khareba, Satul Tsinandali, Palatul Sheki Khans, 

Moscheea Juma cu două minarete, Mausoleul Shahihandan, Mormântul Khanului Shirvan - 

Mausoleul Yeddi Gumbez, Mausoleul „Diri-Baba”, Ruinele cetății Gulistan, Parcul cu Aleea 

Martirilor, Turnul Fecioarei, Moscheea Juma sau Moscheea din Icheri-Sheher, Palatul Șahilor 

Shirvani, Moscheea Bibi-Heybat  

 

▪ Experienţe şi Distracţii: Strada cafenelelor Shardeni, crama de la Khareba - degustare vin 

 

Ziua 1:  Bucureşti – Viena 

Plecare spre Viena cu compania Austrian Airlines, zbor OS 788 (20:50 / 21:30). 

 

Ziua 2:  Viena – Erevan  

Plecare spre Erevan cu compania Austrian Airlines zbor OS 641 (22:35 / 03:55). Sosire pe aeroportul 

Zvartnots de unde veţi fi preluaţi pentru transferul către hotel pentru cazare. După o bine meritată odihnă, 

vă veți întalni cu ghidul local și veți începe turul în jurul Erevanului. Veţi porni cu maşina către 

Echmiadzin - conform legendei acesta e locul unde a coborât singurul fiu al lui Dumnezeu şi a indicat locul 

construirii bisericii. Echmiadzin este în întregime un loc sfânt, un lăcaş spiritual al armenilor și unul dintre 

centrele creștinismului din întreaga lume. Pe drumul de întoarcere la Erevan veţi face o oprire la ruinele 

templului Zvartnots, perla arhitecturii din sec. al VII-lea, inclus pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 

Pauză de prânz. Vizită la Tsitsernakaberd, plimbare prin Parcul Memorial şi vizită la Muzeul victimelor 

genocidului. Veţi vizita Centrul de arte Caafesjian, Piața de vechituri Vernisage, locul unde puteți “gusta” 

puțin din Armenia, pentru a testa fuziunea dintre artă, meșteșugurile tradiționale şi contemporane. Cazare la 

hotel 4*. 

 

Ziua 3:  Erevan – Khor Virap – Noravank – Erevan    

Mic dejun. Veţi vizita Mănăstirea Khor-Virap a cărei importanță este legată de Grigore Luminătorul (257-

330), care a introdus creștinismul în Armenia. Mănăstirea este o capodoperă minunată situată pe un deal, 

un loc de pelerinaj vizitat în fiecare an de o mulțime de turiști și localnici armeni. Construcţia asmănătoare 

cu a unui castel te îndeamnă la visare în timp ce admiri peisajele şi frumusețea bisericii. Locul oferă cea 

mai bună vedere către Muntele biblic, Ararat. Pauză de prânz. Va veți deplasa apoi spre Mănăstirea 

Noravank, centru religios și cultural din sec. al XIII-lea, care este situată într-un defileu îngust, 

binecunoscut pentru stâncile sale înalte, strălucitoare, de cărămidă, din imediata vecinătate a mănăstirii. 

Frumusețea acestei mănăstiri este apreciată de mii de vizitatori nu numai datorită arhitecturii ci și istoriei 

sale, pentru armonia cu natura din jur. Retur în capitală pentru cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 4:  Erevan – Lacul Sevan – Garni – Geghard – Erevan  

Mic dejun. Plecare spre Lacul Sevan, unul dintre cele mai mari lacuri montane alpine cu apă dulce din 

lume. Peisajul frumos și apa cristalină oferă condiții excelente pentru un popas. Veţi vizita Mănăstirea 
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Sevanavank, după care veți pleca spre Templul Garni care se ridică la capătul unui fel de promontoriu, 

înconjurat din 3 părți de văi adânci înverzite. Acesta este un exemplul unic al supraviețuirii culturii păgâne 

din Armenia. După adoptarea creștinismului în anul 301, templul păgân și-a pierdut utilitatea, iar cetatea 

Garni a devenit reședința de vară a regilor. Veţi porni apoi cu maşina către Mănăstirea Geghard înscrisă pe 

lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Mănăstirea Geghard este capodopera de neegalat a arhitecturii 

armene din sec. al XIII-lea. Unele dintre bisericile complexului sunt tăiate cu măiestrie într-o stâncă 

imensă. Complexul este bogat în decorațiuni sculpturale subtile și multe hacikare gravate (pietre gravate). 

Întoarcere la Erevan pentru cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 5:  Plecare spre Georgia şi tur pietonal în orașul Tbilisi 

Mic dejun. Veţi fi transferati spre graniţă unde vă veţi întâlni cu partenerul din Georgia pentru a fi 

transferaţi spre capitală (fără ghid). După o scurtă odihnă, vă veţi întâlni cu ghidul local în holul hotelului, 

alături de care veți petrece câteva ore de neuitat în care vă veţi familiariza cu capitala. Din fericire toate 

locurile de interes sunt foarte apropiate, astfel încât mersul pe jos nu va fi o problemă. Turul va începe de 

pe platoul Metekhi care datează din sec. al XIII-lea, de unde veţi ajunge la Cetatea Narikala, ce dateaza din 

sec. al IV-lea și care domină orizontul Orașului Vechi. Veți continua turul cu explorarea băilor subterane 

de sulf, ce datează din sec. al XVII-lea - în districtul apelor minerale naturale calde, strada cafenelelor 

Shardeni, Sinagoga, Catedrala Sioni și cea mai veche bazilică din Tbilisi, Basilica Anchiskhati, ce datează 

din sec. al VI-lea. Veţi traversa Podul Păcii care are un design uimitor și asigură traversarea uşoară între 

Parcul Rike nou construit și Orașul Vechi, care oferă de asemenea o panoramă superbă asupra orașului. 

Seara veţi avea timp liber pentru relaxare. Cazare în Tblisi la hotel 4*. 

 

Ziua 6:  Tbilisi – Mtskheta – Uplistsikhe – Gori – Tbilisi   

Mic dejun. Veţi merge cu maşina către Mtskheta, capitala străveche a Georgiei, important centru religios și 

oraş-muzeu înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Pe parcurs veţi opri pentru a vizita 

Mănăstirea Jvari, care datează din sec. al VI-lea. Această renumită mănăstire este situată pe vârful 

muntelui, la confluența râurilor Mtkvari și Aragvi. Vă veţi îndrepta spre Catedrala Svetitskhoveli care 

datează din sec. al XI-lea, cunoscută ca locul în care au fost îngropate hainele lui Hristos. Plimbare pe 

străzile înguste din Mtskheta, pentru cumpărături de suveniruri. Veţi merge apoi la Gori, locul de naștere al 

liderului sovietic Stalin, unde veţi vizita muzeul Stalin, după care veţi merge la orașul-peșteră Uplistsikhe 

unul dintre primele orașe din Georgia sculptate în stâncă, care datează din mileniul I î.Hr. Peșterile erau 

locul ritualurilor păgâne, înainte ca Georgia să devină o țară creștină. Seara întoarcere la Tbilisi şi cazare la 

hotel 4*. 

 

Ziua 7:  Tbilisi – Alaverdi – Gremi – Tsinandali – Tbilisi   

Mic dejun. Veţi merge spre regiunea Kakheti, cea mai importantă zonă producătoare de vin din Georgia, 

precum și locul a sute de monumente istorice și de arhitectură. Veți vizita Mănăstirea Alaverdi care a fost 

construită în sec. al XI-lea, fiind una dintre cele mai înalte structuri ale vremii respective. Terenul 

înconjurător e ocupat de întinse podgorii din care călugării fac vin local. Veţi vedea Complexul Mănăstirii 

Gremi, fosta capitală a Regatului Kakheti (1466 - 1616), care a avut o viață culturală în plină expansiune, 

dar din cauza conflictelor interne și a invaziei lui Shah Abbas, orașul a fost distrus. Următoarea oprire va fi 

la tunelul cramă de la Khareba sculptat în stânca lanțului muntos din Caucaz și folosit pentru 

învechirea/păstrarea vinului. Vă veţi delecta acolo cu o degustare de vin. După aceea veţi vizita Tsinandali, 
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un sat ce se remarcă pentru moșia și vinăria sa istorică care a aparținut cândva poetului aristocratic din sec. 

al XIX-lea, Alexander Chavchavadze. Veţi vizita muzeul familiei și vă veți putea bucura de o plimbare în 

parcul frumos amenajat în stil englezesc, cu plante exotice. Seara vă veţi întoarce cu maşina la Tbilisi 

pentru cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 8:  Tbilisi – Lagodekhi – Sheki  

Mic dejun. Veţi porni spre granița Georgiei cu Azerbaidjan, în Lagodekhi. După formalitățile de la 

frontieră se va schimba transportul și ghidul. Începeți turul din Azerbaidjan în Sheki, unul dintre cele mai 

vechi orașe din această ţară, situat pe coastele pitorești ale Munților Caucaz oferind în fundal o vedere 

minunată asupra vârfurilor înzăpezite. Veți vizita Palatul Sheki Khans care datează din anul 1762, un 

exemplu rar de combinație a tradițiilor naționale ce se regăsesc în arhitectura palatului. Mozaicul din 

interior este confecționat în stil tradițional Shebeke, cu decoraţiuni din sticlă colorată. Cazare în Sheki la 

hotel 4*. 

 

Ziua 9:  Sheki – Shemakha – Baku  

Mic dejun. Veţi începe călătoria spre Shemakha, un oraș antic din Azerbaidjan fondat în sec. al V-lea î.Hr. 

Între secolele XI-XVI, acesta a fost capitala regatului Șirvan și reședința dinastiei Sahilor Shirvani. 

Shemakha a fost unul dintre cele mai frumoase orașe din Est. Încă din cele mai vechi timpuri, condițiile 

naturale ale ținuturilor Shemakha au atras oamenii. Districtul Shemakha este interesant atât pentru natura sa 

bogată, cât și pentru istoria sa străveche. În ciuda numeroaselor cutremure din zonă, în Shemakha există 

încă multe monumente istorice păstrate intacte: Moscheea Juma cu două minarete (anul 743), mausoleul 

Shahihandan (secolul al XV-lea), mormântul Khanului Shirvan - Mausoleul Yeddi Gumbez (Seven Domes 

sec. XVIII-XIX), Mausoleul „Diri-Baba” construit în 1402, ruinele cetății Gulistan (secolele XI-XIII). 

Seara vă veţi deplasa cu maşina la Baku pentru cazare la hotel 4*. 

 

Ziua 10:  Turul orașului Baku – Gobustan   

Mic dejun. Veţi începe turul orașului Baku din Parcul cu Aleea Martirilor, care conectează centrul orașului 

cu funicularul. Din parc vi se va deschide o frumoasă vedere panoramică asupra orașului și a golfului Baku. 

Veţi continua cu Turnul Fecioarei, construit în sec. al XII-lea, un simbol foarte iubit al orașului și al 

Azerbaidjanului. Acesta apare întunecat și enigmatic, privind spre mare, la marginea de sud a orașului 

vechi, Icheri Sheher. Veţi merge la Moscheea Juma sau moscheea din Icheri-Sheher, care funcționează încă 

din sec. al XII-lea. Potrivit multor arheologi moderni, pe locul Moscheei Juma a existat un centru sacru 

păgân unde se adunau cei ce venerau focul. Veți descoperi apoi complexul Shirvanshah, veţi  vizita 

Moscheea Bibi-Heybat, care este o moschee istorică din Baku. Structura existentă, construită în anii 1990, 

este o reproducere a moscheii cu același nume construită în sec. al XIII-lea, de către Shirvanshah 

Farrukhzad II Ibn Ahsitan II, care a fost complet distrusă de bolșevici în anul 1936. Veţi vizita apoi 

faimosul Muzeu al covoarelor, situat în centrul orașului Baku, unde veți vedea expuse covoare și articole 

azerbaidjene în care s-au folosit diverse tehnici și materiale de țesut din diferite perioade. Apoi, veţi merge 

cu maşina pentru a vizita Parcul Naţional Gobustan, situat pe masivul sud-estic al lanţului muntos 

caucazian, la o distanță de 60 km sud față de Baku, o zonă semideşertică disecată de numeroase pârâuri și 

râuri. Întoarecere în Baku pentru cazare la hotel 4*.  
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Ziua 11:  Baku – Frankfurt – Bucureşti  

Transfer cu maşina către aeroportul internaţional din Baku pentru plecarea spre Frankfurt cu zborul 

companiei Lufthansa LH 613  (04:20 / 07:30), de unde se va pleca spre Bucureşti cu zborul LH 1418 

(09:50 / 13:10).  
 
TARIFUL INCLUDE: 

- transport internaţional cu avionul pe ruta: Bucureşti – Viena – Erevan, Baku – Frankfurt – Bucureşti cu companiile Austrian 

Airlines şi Lufthansa 

- taxele de aeroport, combustibil, securitate şi serviciu pentru zborurile internaţionale 

- bagaj de cală 

- 9 nopți cazare și 8 mic dejun  

- transportul intern pe toată durata circuitului cu vehicul dotat cu aer condiţionat, adaptat la numărul de turişti 

- taxe parcare, taxe de autostradă, poduri, tunele etc. 

- 1 degustare de vin la crama Khareba 

- taxele de intrare la monumente 

- transferurile, tururile şi excursiile menţionate în program 

- ghizi și soferi locali vorbitori de limbă engleză 

- asigurare în caz de insolvabilitate / faliment al agenţiei de turism 

- BONUS: PACHET TURIST PLUS PREMIUM GENERALI care include Asigurare medicală, pe întreaga durată a 

programului, care acoperă o sumă maximă de 30.000 euro/pers. (cheltuieli medicale de urgență și/sau repatriere, însă care nu 

este menită a acoperi complicațiile sau recidivele bolilor/afecțiunilor de care dumneavoastră suferiți anterior începerii călătoriei) 

și Asigurarea STORNO de călătorie, care acoperă pierderile financiare cauzate de anulare, contracarând efectul penalizărilor 

aplicate, a cărei valoare storno acoperă până la 2000 euro/persoană (cu franșiză de 10%); acest mijloc de protecție financiară 

acoperă cele mai frecvente evenimente ce cauzează anularea călătoriei; se poate încheia turiștilor cu vârsta maximă de 74 ani 

împliniți 

 

TARIFUL NU INCLUDE: 

- taxele de oraş (unde se percep) se achită, la recepţia hotelurilor, individual 

- alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi etc. 

- taxa de procesare şi obţinere a vizei pentru Azerbaijan: 45 euro/pers.  

- taxele de intrare la obiectivele turistice (muzee, catedrale etc) şi dacă este cazul, ghizii pentru acestea 

- bacşişuri pentru ghizi, şoferi, bagajişti, excursii opţionale 

- excursiile opţionale se pot realiza cu un număr minim de participanţi, precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind 

informative; în funcţie de timpul disponibil, la faţa locului, se mai pot organiza şi alte excursii opţionale propuse de partenerul 

local 

 

ACTE NECESARE: 

- paşaportul valabil minim 6 luni de la întoarcerea în ţară. Paşaportul NU trebuie să fie temporar   

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans min. de 50% din tarif şi se încheie la epuizarea 

locurilor  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 45 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice »,  la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- agenţia nu se obligă să găsească partaj persoanelor care călătoresc singure 

- agenţia nu răspunde în cazul refuzului autorităţilor de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-

i permite să părăsească teritoriul propriu 

- prezentarea la aeroport se va face cu două ore înaintea zborului; agenţia nu răspunde în cazul refuzului îmbarcării turiştilor ca 

urmare a întârzierii acestora 
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- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice fiecărei ţări 

- clasificarea pe stele a unităţilor de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort din ţările vizitate şi ca atare respectă 

standardele locale 

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie în funcţie de disponibilităţi 

- dacă hotelul este schimbat din motive care nu ţin de agenţie, va fi înlocuit cu un altul de aceeaşi categorie, aşa cum este 

precizat în program 

- agenţia poate aloca un număr de locuri cu reducere în cazul anunţurilor promoţiilor tip early booking sau a ofertelor speciale, 

pentru o perioadă limitată de valabilitate; dacă acestea se epuizează înainte de expirarea perioadei anunţate, agenţia va opri 

promoţia fără un anunţ prealabil 

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum întârzieri în traficul aerian, blocarea aeroporturilor din raţiuni 

de securitate, schimbări de aeroporturi din raţiuni politice, greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia se 

obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea 

unor cheltuieli suplimentare aferente 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- conform legilor internaţionale, doar ghizii locali au dreptul să ofere explicaţii în interiorul muzeelor, monumentelor etc.;  

- excursiile opţionale se efectuează la faţa locului cu agenţiile locale; sumele aferente acestor excursii nu se încasează în 

numele şi pentru agenţia DAL TRAVEL; tarifele excursiilor opţionale pot fi mai mari decât cele ale excursiilor care pot fi 

achiziţionate de la recepţia hotelurilor, sau din altă parte, aceasta datorându-se faptului că persoanele participante vor avea la 

dispoziţie un mijloc de transport care îi va duce şi îi va aduce la hotelul respectiv şi după caz, un ghid local; în tariful 

excursiilor opţionale nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice vizitate 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- agenţia nu va suporta costurile suplimentare datorate unor cauze naturale cum ar fi alunecări de teren, căderi masive de zăpadă 

şi evenimente politice neprevăzute, greve etc. 

- copiii minori pot călători doar: a) însoţiţi de ambii părinţi; b) însoţiţi de unul dintre părinţi care să deţină acordul notarial al 

părintelui care nu călătoreşte (sau încredinţare prin hotărâre judecătorească definitivă, certificat de deces); c) însoţiţi de un adult 

cu certificat de cazier judiciar în original şi acordul notarial al ambilor părinţi; d) însoțitorii minorului sunt obligați să aibă 

certificatul de naștere în original al copilului minor, adițional pașaportului. 

- copiii au nevoie de paşaport individual  

- vă rugăm să vă asiguraţi că documentele de călătorie, PAŞAPORTUL, nu prezintă urme de deterioare a elementelor de 

siguranţă şi sunt valabile minim 6 luni de la data terminării călătoriei 

- pentru posesorii de paşapoarte temporare cu valabilitate de 1 an, este necesară obţinerea vizelor de la ambasada din Bucureşti; 

în cazul neobţinerii vizei se reţin penalizări pentru biletul de avion, asigurarea medicală şi cheltuielile agenţiei 

- c/v excursiei poate fi achitată şi în lei la cursul BNR + 2%, din ziua ultimei plăţi 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

http://www.daltravel.ro/

