
 

 

 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО АЗЕРБАЙДЖАН И 
ГРУЗИЯ 

Баку, Абшерон, Гобустан, Шеки, Сигнахи, Тбилиси, Ананури, 
Казбеги, Мцхета, Гори, Уплисцихе 

 
ПРОГРАМА 

Ден 1 
11:55 -16:05 директен полет София – Баку, Азербайджан. Трансфер до хотела и настаняване. Празнична 
вечеря за добре дошли в местен ресторант с традиционна кухня, музика и танци от Азербайджан. 
  
Ден 2 
Закуска в хотела. Отпътуване за екскурзия до Национален парк Гобустан. 
Следва посещение на калните вулкани на Азербайджан. 
Целодневната туристическа програма продължава със Стария град на Баку: портите Шамахи, Кулата на 
девицата от 12-ти век, Джума джамия от 12-ти век, Кервансарай (14-15 век) и музейния комплекс 
"Дворецът Ширваншах" (15-ти век). Разходка по централните улици на Баку Торговая и Низами. 
Турът продължава с храмът на поклонниците на огъня Атешгах от 17-ти век. 
Връщане в Баку и нощувка. 
  
Ден 3 
Закуска в хотела. Отпътуване за Шеки. По пътя посещение на Шамахи – един от най-важните градове 
по пътя на коприната и известната местна джамия. Пристигане в Шеки и настаняване в хотела. 
Туристическа обиколка на Шеки. Посещение на двореца Шаки хан. Турът продължава с посещение на 
църквата в село Киш. 
Връщане в Шеки и нощувка. 
  
Ден 4 
Закуска и напускане на хотела в Шеки. Пресичане на границата между Азербайджан и Грузия. 
Туристическа програма в източна Грузия: посещение на Манастирът "Свети Нино" в Бодбе -  грузински 
православен манастирски комплекс, гробницата на Света Нино, Сигнахи – “градът на любовта” - 
популярна туристическа дестинация. Посещение на семейна изба в Нумиси. Пристигане в Тбилиси, 
настаняване в хотела и нощувка. 
  
Ден 5 
Закуска в хотела. Туристическа обиколка на Тбилиси. Посещение на символа на града – катедралния 
храм Тсминда Самеба (Св. троица). Обиколката продължава с посещение на стария град на Тбилиси – 
историческото сърце на града, църквата Метехи и световноизвестните серни минерални бани. Турът 
включва и посещение на градската джамия, красивата крепост Нарикала, и Моста на мира. Посещение 



 

 

на местния битов пазар на Тбилиси с известните местни сувенири. Обиколката продължава с грузинския 
национален музей, след което изкачване с фуникуляр до парк Мтатсминда. 
 
Ден 6 
Закуска в хотела. Целодневна екскурзия по Грузинската военна магистрала до величествените Кавказки 
планини, започваща с посещение на приказно красивата крепост и дворцови комплекс Ананури. 
Наблюдение на връх Казбек – величествен стратовулкан, от панорамна площадка. Туристическата 
обиколка продължава с църквата "Гергети Троица". По обратния път пътуване през живописното 
дефиле Даряли. Връщане в Тбилиси и нощувка. 
  
Ден 7 
Закуска в хотела. Екскурзия до Гори и Мцхета. Посещение на музея на Йосиф Сталин. Обиколката 
продължава с Уплисцихе, древен скален град в източната част на Грузия и манастира Джвари - един от 
шедьоврите на грузинската архитектура. Следва посещение на катедралата Светицковели - погребално 
място за грузински царе. Отпътуване за Кутаиси. Нощувка в Кутаиси. 
  
Ден 8 
Освобождаване на хотела и трансфер до летището. 
Полет Кутаиси – Солун. 
Трансфер с комфортен автобус Солун – София. 
 
 
 

ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
 Самолетен билет София-Баку с авиокомпания Buta Airways с включен чекиран багаж 23 кг.; 
 Самолетен билет Кутаиси-Солун с авиокомпания Wizzair с включен чекиран багаж 20 кг.; 
 Летищни такси; 
 Трансфер с комфортен автобус летище Солун-София; 
 2 нощувки + закуски в Баку в двойна стая; 
 1 нощувка + закуска в Шеки в двойна стая; 
 3 нощувки + закуски в Тбилиси в двойна стая; 
 1 нощувка + закуска в Кутаиси в двойна стая; 
 Всички трансфери и екскурзии, описани в програмата; 
 Входни такси; 
 Вечеря за посрещане в Баку в традиционен местен ресторант; 
 Виза за Азербайджан; 
 Водач на групата от България. 
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 Евро. 

 


