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El Gran Caucas convertit en un autèntic i inexpugnable mur alpí defineix completament 

la silueta d'un país adherit a unes muntanyes immenses, amb els cims nevats que es 

perllonguen en vertical durant tot l'any. Geòrgia és caucàsica en la seva màxima 

expressió. A la riba oriental del Mar Negre i encaixonada en una gran serralada va 

acollir regnes més antics que el seu propi nom. Juntament amb la seva veïna Armènia va 

abraçar el cristianisme més primitiu abans que cap altre país. La creu de Sant Jordi es 

l’estendard medieval amb el que Geòrgia arriba al segle XXI prenent embranzida per 

posar-se a la fila de les nacions més pròsperes i europees d'una regió que respira vents 

tant d'orient com d'occident. 
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.Programa. 

Dia 09.08.2018  

Sortida en el vol regular cap a Istanbul. Arribada i enllaç amb el vol a Tbilisi, assistència per 

part del nostre corresponsal i trasllat a l’hotel.  

 

Dia 10. Tbilisi 

Després de l'esmorzar tindrem una visita guiada per la ciutat de Tbilisi. Seran unes hores 

inoblidables de familiarització amb la capital. Una ciutat encantadora construïda al segle V al 

llarg del tortuós vall del riu Mtkvari. Tots els llocs d'interès estan molt a prop l'un de l'altre, a 

pocs minuts a peu. Comencem l'excursió des de l'església medieval Meteji (segle XIII), pujarem 

en telefèrics a la fortalesa de Narikala (segle IV) que domina l'horitzó del nucli antic. Continuem 

explorant els banys subterranis de sofre a l'estil oriental, amb cúpula de maó (segle XVII) - el 

districte d'aigües minerals calentes. Caminarem pel centre descobrint el carrer Shardeni amb els 

seus atractius cafès i galeries que cridaran la seva atenció. Visitarem la sinagoga, la catedral de 

Sioni, la basílica de Anchisjati (segle VI). Finalment el circuit ens portarà fins a l'avinguda 

principal d'Rustaveli on veurem el Parlament, l'Òpera, el Ballet i el Teatre de Tbilisi, que li 

proporcionarà un ambient cosmopolita. Visita al Museu Nacional d'orfebreria artesanal que 

data des del 3er mil·lenni abans de Crist. Sopar de benvinguda i espectacle folklòric en un 

restaurant tradicional. Allotjament a Tbilisi. (E / D / S). 

 

Dia 11. Tbilisi – Mtsjeta – Ananuri – Gudauri – Kazbegi  (190 km.) 

Després de l'esmorzar ens dirigirem cap a Mtsjeta l'antiga capital del Regne de Geòrgia i 

patrimoni de la UNESCO, que es troba en la intersecció del camí militar i la Ruta de la Seda. El 

circuit inclou els següents llocs: La Catedral de Svetitskhoveli, un monument del segle XI, 

magnífic tant per dins com per fora, juga un paper important doncs és allà on va ser enterrada 

la túnica de Crist. Seguirem la visita al Monestir de Dshvari (creu) del segle VI. Pel camí 

visitarem el castell de Ananuri (segle 17) i l'embassament de Dshinvali amb una bellesa 

impressionant. A través d'Gudauri, al llarg del riu Tergi, conduirem cap a Kazbegi, la ciutat 

principal de la regió. Sopar i allotjament a Kazbegi. (E / D / S). 

 

Dia 12. Kazbegi – Gergeti – Sabertse 

Després de l'esmorzar pujarem en cotxe 4x4 fins al monestir Gergeti que es troba a 2170 metres 

sobre el nivell del mar. Visitarem el monestir i després començarem la nostra caminada cap al 

pas de Sabertse (3000 m.) Gaudirem de les impressionants vistes, envoltats per les majestuoses 

muntanyes del Caucas. Allotjament a les tendes de campanya a prop del pas Sabertse.  

(E / P / S). 

10 km. ↑ 1300 m. caminada aprox. 4-5 hores. 

 

Dia 13. Sabertse – Meteo – Sabertse 

Després de l'esmorzar pujarem cap a l'antiga estació meteorològica construïda el 1933, situada a 

3680m. Que el fan servir ara com a refugi. Passejarem a prop de Meteo. A la tarda tornarem al 

campament. Allotjament a les tendes de campanya a prop del pas Sabertse. (E / P / S). 

↑ ↓ 680 m. caminada d'aprox. 4 hores 8 km. 
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Dia 14. Sabertse – Dariali – Kazbegi 

Després de l'esmorzar tornarem cap a Kazbegi. A prop del monestir de Gergeti pujarem amb 

cotxe 4x4 i anirem a veure la gorja Dariali, sempre la part de la carretera militar i ruta de la seda. 

Sopar i allotjament a casa familiar a Kazbegi. (E / D / S). 

10 km. ↓ 1300 m. caminada aprox. 4-5 hores. 

 

Dia 15. Kazbegi  – Gori – Uflistsije – Tskaltubo (380 km.) 

Després d'esmorzar ens dirigirem cap a Gori, la ciutat natal de Stalin. Foto Stop al museu de 

Stalin. Després continuarem cap a Uflistsije (la fortalesa del senyor), ciutat excavada a la roca 

abans de Crist. Descobrirem diverses estructures de la mateixa època: el teatre, una farmàcia i 

diversos palaus. Després de dinar ens dirigirem cap a Kutaisi. Sopar i allotjament a Tskaltubo.  

(E / D / S). 

 

Dia 16. Tskaltubo / Monestir de Gelati / Zugdidi / Becho (260 km.) 

Després de l'esmorzar visitarem el monestir medieval Gelati i la seva Acadèmia (segle XII) - 

patrimoni de la UNESCO. Aquest lloc va ser un important centre cultural i polític de Geòrgia. 

El fundador del complex va ser el Rei David el Constructor, el rei més destacat en la història de 

Geòrgia. Després ens dirigim al nord, Svaneti, la inaccessible regió muntanyosa al gran Caucas. 

Parada al dic Enguri. Ens desplaçarem a través del variat paisatge de muntanya del Caucas, fins 

arribar a Becho. Sopar i allotjament a Becho. (E / D / S). 

 

Dia 17. Becho / Glacera de l’Ushba / Mestia 

Després de l'esmorzar caminarem pel bosc als peus de Mont Ushba (4700m). El passeig 

espectacular ens portarà a les cascades, on podem gaudir de les vistes magnífiques de la glacera 

de l’Ushba. Les primeres 2 hores són més fàcils, però les següents 3 hores seran més dures. 

Picnic. En el camí de tornada ens trobem amb el transport local a prop del pont i tornem a la 

casa familiar. Sopar i allotjament a la casa familiar a Mestia. (E / P / S). 

Opció 1: Primera cascada ↓ ↑ 650 m, 5 hores, 16 km. 

Opció 2: Glacera ↑ ↓ 1050m, 7 hores, 20 km. 

 

Dia 18. Mestia – Koruldi (llacs) – Mestia 

Esmorzar a l'hotel. Sortirem de Mestia en 4x4 cap a la muntanya Zegari arribant a una altitud de 

2200 m. per gaudir de les meravelloses vistes del poble de Mestia, prats alpins del nord, i del 

massís rocós de les muntanyes que acaben amb una corona de neu de la muntanya Bzhedukhi, 

mentre cap al nord-oest es veu el pic de l’Ushba. Continuarem cap al nord fins al llac Koruldi a 

2740 m. sobre el nivell del mar. Aquí tindrem davant nostre els pendents rocoses de la 

muntanya Dalakora, i la vall del riu Mestiachala, a l’est la muntanya Banguriani, i el cim nevat 

de la muntanya Tetnuldi. A partir d'aquí anirem per un camí còmode al bosc, que ens portarà 

cap a Mestia. Sopar i allotjament a Mestia. (E / P / S). 

↓ ↑ 810 m. / Caminada de 5 h. / 7.5 km (sender curt). 

 

Dia 19. Mestia – Adishi – Ipari     

Després de l'esmorzar a Mestia anirem en jeep fins al poble Mulakhi. A partir d'aquí, tindrem 

una caminada sobre prats amb flors, amb vistes a les muntanyes Tetnuldi (4800m), la muntanya  
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Dia 19 (Cont..) 

Banguriani, i la famosa muntanya d’lUshba (4700m). Creuarem el pas Chkhunieri (2720m). 

Sopar i allotjarem al poble Ipari. (E / P / S) 

Mestia - Adishi ↑ 775 m / ↓ 415 m; Adishi - Ipari ↑ 650 m ↓ 800 m, caminada de 8 hores. 

 

Dia 20. Ipari – Ushguli – Trekking a les torres medievals   

Després de l'esmorzar caminarem fins al poble de Ushguli (2200m), que és el poble habitat més 

alt d'Europa, declarat Patrimoni de la Humanitat per l’Unesco. El poble és el més famós per la 

gran quantitat de torres de vigilància, i a més a més des d'aquí es veu la muntanya més alta de 

Geòrgia - la muntanya Shkhara (5068m). En Ushguli visitarem l'església de Lamaria (segle XII). 

Sopar i allotjament a la casa familiar a Ushguli. (E / P / S). 

↓ 200 m ↑ 500 m 3 - 4 hores. 

 

Dia 21. Ushguli (UNESCO) – trekking Shjara – Mestia 

Després d'esmorzar, passejarem pel bonic i ampli vall del riu Enguri. Arribarem al peu de la 

muntanya Shkhara (5068m) - la muntanya més alta de Geòrgia. A la tarda tornarem amb cotxe 

4x4 cap a Mestia. Sopar i allotjament a Mestia (E / P / S). 

↑ ↓ 300 m 5 - 6 hores. 

 

Dia 22. Mestia - Batumi (250 km.)   

Després de l'esmorzar ens dirigirem cap a Batumi. A la tarda farem una passejada pel bonic 

bulevard de la ciutat, on descobrirem magnífiques obres d'art, com l'estàtua d'Apol·lo, Nino i 

Ali. Sopar i allotjament a Batumi. (E / D / S). 

 

Dia 23.  Batumi – Barcelona 

Trasllat a l'aeroport de Batumi. Vol de tornada cap a Barcelona via Istanbul. 

Arribada a Barcelona i fi dels serveis. 
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.Condicions. 

PREUS DES DE:  

En grup de 6:   3.050 euros per persona. 

En grup de 8:   2.550 euros per persona. 

En grup de 10+1:   2.195 euros per persona. 

Suplement individual:     105 euros. 

Aquests preus poden variar pel mercat de divises i canvis en el preu de les taxes. 

 

EL PREU INCLOU: 

 Vol Barcelona – Tbilisi i tornada amb la companyia aèria Turkish Airlines. 

 Taxes del bitllet d’avió. 

 Trasllats hotel/aeroport. 

 Transports segons l’itinerari. 

 Guia de parla hispana. 

 4x4 a Kazbegi els dies 12 i 14. 

 Transport segons l’itinerari en un Mitsubishi Delica, i 4x4 per l’equipatge els dies: 17, 19, 20 i 
21. 

 Trasllats des d’on s’inicia i finalitza els trekkings en 4x4 els dies: 17, 18, 19 i 21. 

 Guia de muntanya en Kazbegi/Svaneti els dies: 12, 13 i 14 / 17, 18, 19, 20 i 21. 

 Allotjaments: 

2 nits a Tbilisi. 

2 nits a Kazbegi. 

2 nits en tendes. 

1 nit a Tskaltubo. 

1 nit a Becho. 

3 nits a Mestia. 

1 nit a Ipari. 

1 nit a Ushguli. 

1 nit a Batumi.  

 Menjars: 13 esmorzars / 6 dinars / 7 pícnics / 13 sopars. 

 Entrades al telefèric a Tbilisi, Museu Nacional i Uplistsije. 

 Cavalls pel transport de l’equipatge els dies 12 i 14. 

 Cavalls en Svaneti per travessar el riu el dia 19. 

 Cuiner els dies 12, 13 i 14. 

 Equip de campament a Kazbegi, tendes, màrfegues i sacs de dormir. 



 

 

 
 

www.muztag.es 

Geòrgia 
  

 

 Una ampolla d’aigua d’1 litre per die/persona.     

 Assegurança d’assistència en viatge. 

 

EL PREU NO INCLOU: 

 Sobreprès als avions. 

 Les propines. 

 Begudes i extres. 

 Impostos i taxes locals. 

 Tot el no especificat.  

 

 

HOTELS: 

 Tbilisi: Light House 3* http://www.lh-hotel.info/home.php o similar.  

 Kazbegi: hotel familiar (habitacions amb bany privat)  

 Sabertse - Tendes  

 Tskaltubo: Hotel Spa Resort 3* http://sanatoriumi.ge/ o similar.  

 Becho: hotel familiar  

 Mestia: hotel familiar  

 Ipari: hotel familiar  

 Ushguli: hotel familiar  

 Batumi - Hotel Prestige 3* www.hotel-prestige.ge o similar.  

 

http://www.lh-hotel.info/home.php
http://sanatoriumi.ge/
http://www.hotel-prestige.ge/

