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Trekking a Svaneti
En aquesta ruta combinarem visites culturals a ciutats i monuments Patrimoni de la
Humanitat amb diverses etapes de trekking a la zona de Svaneti, la inaccessible regió
muntanyosa del Caucas Major.
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Dia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Itinerari
Vol Ciutat d'origen / Tbilisi
Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi
Kutaisi - Gelati - Zugdidi - Mestia
Mestia - Lakhiri - Mulakhi - Adishi
Adishi - Iprali
Iprali - Ushguli
Ushguli - Glaciar de Shkhara - Mestia
Mestia - Martvili - Kutaisi
Kutaisi - Tbilisi
Vol Tbilisi / Ciutat d'origen

Àpats

Allotjament

E/S
E/S
E/P/S
E/P/S
E/P/S
E/P/S
E/S
E
-

Hotel
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Guesthouse
Hotel
-

Àpats | E: Esmorzar | P: Picnic | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Juny:
Setembre:

25
11

Juliol:

16, 23

Agost:

6, 20

Grup mínim per garantir la sortida: 2 persones  Grup màxim:
màxim 12 persones
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Vol Ciutat d'origen / Tbilisi
Sortida en vol regular amb destinació Tbilisi (connexions intermèdies). Arribada a
l'aeroport, trobada amb el corresponsal i trasllat a l'hotel.
Dia 02 | Tbilisi - Mtskheta - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi (290 km)
Esmorzar i sortida cap a Mtskheta, antiga capital del regne de Geòrgia i ciutat-museu
ciutat
declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Visita de l'església de Jvari (segle VI),
que va servir com a model per a moltes altres esglésies. També visitarem la Catedral de
Svetitskhoveli, la més sagrada de país, on es diu que va ser enterrada la túnica de Crist.
Continuació cap a Gori, principal ciutat de la regió de Shida Kartli i ciutat natal de Stalin.
Després visitarem Uplistsikhe, l'antiga ciutat de les coves que va ser un dels centres
polítics, religiosos i culturals més importants de Geòrgia
Geòrgia entre el segle VI aC i el segle XI
d.C. A la tarda arribada a Kutaisi. Sopar i allotjament.
Dia 03 | Kutaisi - Gelati - Zugdidi - Mestia (260 km)
Al matí visitarem el complex monàstic de Gelati (Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO), famós pel mosaic gegant de segle XII de la Mare de Déu. Després ens dirigirem
a nord, cap a la inaccessible regió muntanyosa de Svaneti, situada al Caucas major. Ens
desplaçarem a través d'un variat paisatge de muntanya i farem una breu parada per
gaudir les vistes panoràmiques
miques des de la presa de Inguri, actualment la segona
s
presa d'arc
més alta del món (271,5 m). Continuació cap a Mestia, poble principal de Svaneti. Sopar i
allotjament a guesthouse.

Dia 04 | Mestia - Lakhiri - Mulakhi - Adishi
Després de l'esmorzar començarem el trekking cap Mulakhi, en una caminada sobre prats
amb flors i amb vistes a les muntanyes Tetnuldi (4.800 m), Banguriani (3.857 m) i la
famosa Ushba (4.700 m). Picnic en ruta. Després de la caminada pujarem en 4×4 fins
arribar al poble d’Adishi.
Adishi. Sopar i allotjament en guesthouse.
Caminada:: Desnivell +760 m, -520 m / Durada 5 a 6 hores
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Dia 05 | Adishi - Iprali
Deixarem enrere el poble d’Adishi
d’Adishi i començarem a caminar per la vall alpina amb el seu
paisatge característic de prats verds on pasturen els ramats. Arribarem a un punt on cal
creuar el riu i necessitarem ajuda de cavalls per fer-ho.
Pujarem a el pas Chkhutnieri, a una altitud de 2722 metres, on gaudirem d'una bonica
vista sobre els cims sencers entre Tetnudi i Shkhara. Començarem el descens cap al poble
de Khalde. Finalment arribarem a Iprali. Sopar i allotjament en guesthouse.
Caminada:: Desnivell +650 m, -800 m / Durada 6 hores
Dia 06 | Iprali - Ushguli
Després de l'esmorzar caminarem seguint la carretera per uns dos quilòmetres. Deixant la
carretera principal seguirem un sender que puja cap a Ushguli. Arribarem a Ushguli
(2200m), que és el poble habitat més alt d'Europa, declarat Patrimoni de la Humanitat
Humanita per
la UNESCO. El poble és famós per l'abundància de torres de vigilància i per les vistes a la
muntanya més alta de Geòrgia - Shkhara (5068m).
Picnic en ruta. A Ushguli visitarem l'Església de Lamaria (segle XII). Sopar i allotjament a
guesthouse.
Caminada:: Desnivell +400 m, -650 m / Durada 4 hores

Dia 07 | Ushguli - Glaciar de Shkhara - Mestia
Avui passejarem per la bella i àmplia vall del riu
u Enguri. Arribarem a peu del Mt. Shkhara
(5068m). Picnic en ruta. A la fi de la caminada tornarem a Mestia en vehicle privat (2
hores). Sopar i allotjament en guesthouse.
g
Caminada:: Desnivell ± 300 m / Durada 6 hores
Dia 08 | Mestia - Martvili - Kutaisi (280 km)
Després de l'esmorzar deixarem les muntanyes de Svaneti i ens dirigirem cap a la regió de
Samegrelo. Farem una parada a Martvili. Aquí durant milions d'anys s'ha format una gola
de fins a 40 metres de profunditat i amb una longitud de 2,4 km. Un barquer ens
en portarà
en pot per gaudir d'una excursió inoblidable. Sopar i allotjament en guesthouse.
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Dia 09 | Kutaisi - Tbilisi (250 km)
Després de l'esmorzar ens dirigirem cap a Tbilisi, una ciutat multiètnica que destaca pels
seus carrers estrets, cases de colors, barris antics i excel·lents mostres d'arquitectura
moderna. Temps lliure per passejar per la ciutat. Sopar lliure. Allotjament en hotel.

Dia 10 | Vol Tbilisi / Ciutat d'origen
A l'hora prevista, trasllat a l'aeroport i embarcament en el vol de tornada. Arribada a Ciutat
d'origen i fi dels nostres serveis.

PREUS
PREUS
→ Preu per persona en base a Habitació Doble (taxes aèries incloses)
→ Suplement Habitació Individual

1.910 €
150 €

Notes sortides i preus
Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 28/04/2021.
28/04
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Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.
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INCLOU
→ Vols internacionals Barcelona / Tbilisi / Barcelona (connexió intermèdia a Istanbul)
amb la companyia aèria Turkish Airlines, en classe turista (E).
→ Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
→ Transport per carretera en vehicle privat (mida segons grup).
→ Transport en vehicles 4 × 4 durant els dies 4 i 7.
→ Tot terrenys per transportar l'equipatge durant els dies 4, 5, 6 i 7.
→ Allotjament en hotels i guesthouses segons quadre amb esmorzar inclòs.
→ Dinar tipus picnic i sopar en els dies especificats.
→ Guia local de parla hispana durant tota la ruta.
→ Guia de muntanya de parla georgiana o anglesa durant els dies de trekking.
→ Entrades segons programa.
→ Cavalls en Svaneti per creuar el riu (dia 5).
→ Taxes aèries (de carburant, aeroport, seguretat): 235 €.

NO INCLOU
→

Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
→ Propines i extres personals.
→ Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en
Consultar.
→ Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.

viatge ampliat.

MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE

La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 2 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte
c
del
viatge.
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ALLOTJAMENTS

Localització

Allotjament previst

Tbilisi
Kutaisi
Mestia
Adishi
Iprali
Ushguli

Ibis Stadium
Guesthouse (bany
Guesthouse (bany
Guesthouse (bany
Guesthouse (bany
Guesthouse (bany

privat)
compartit)
compartit)
compartit)
compartit)

DOCUMENTACIÓ

Per a nacionals espanyols: Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar los dels requisits documentals necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.

SANITAT

Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID

Actualment,, es pot viatjar a Geòrgia des de qualsevol país de la Unió Europea amb
certificat de vacunació o test PCR negatiu, obtingut durant les 72 hores anteriors a
l'entrada a Geòrgia.
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Les persones que no estiguin vacunades s'hauran de realitzar un test PCR el tercer dia a
càrrec propi (cost aproximat 30 - 40 €). El test es pot realitzar a l'hotel, no cal anar a un
hospital.
En aquests moments, està en vigor a tot el país el toc de queda entre les 21: 00h i les 05:
00h (no es pot sortir de l'hotel entre aquestes
aqueste hores).
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Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
per a l’arribada a Espanya.
nya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és
imprescindible per poder arribar a Espanya.
A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu
negatiu en COVID-19,
COVID
o bé un
certificat de recuperació del COVID-19.
COVID 19. A continuació detallem les característiques
d’aquests certificats:
En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir
partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19
COVID
s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits
s en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció per a SARS-CoV-2
SARS
2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
o
Les proves d’amplificació d’àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades
utilitzade per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19,
COVID
publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices El certificat de prova diagnòstica haurà
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra,
ostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats
ts de recuperació del COVID-19,, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
del titular, data de presa de la mostra, primer
primer test diagnòstic positiu per a SARSSARS
CoV-2 i país emissor.
Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.
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MOBILITAT REDUÏDA

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
Les persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix, hauran de
posar en coneixement de la nostra
nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

CLIMA

A la regió de Svaneti es poden diferenciar dos tipus de clima, l'oceànic i el continental. La
millor època per viatjar és de maig a octubre. La temperatura màxima és de 33º C a
l'agost, sent la mitjana entre juliol i agost de 21º C.

DIVISES

La moneda oficial de país és el Lari georgià (GEL).
El tipus de canvi és aproximadament 1 EUR = 4 GEL
En Tbilisi i en algunes altres ciutats podem canviar Euros
Euros a la moneda local, en oficines de
canvi, bancs i hotels. A Geòrgia pot resultar difícil pagar amb targetes de crèdit.

ELECTRICITAT

El voltatge comú és 220 V. La freqüència és 50 Hz. Els endolls són del tipus:
t
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EQUIP RECOMANAT

Per a aquest viatge aconsellem anar lleugers d'equipatge i recomanem portar:
→ Petita motxilla (20-30
30 litres) per portar durant el dia.
→ Cantimplora de 2 litres o CamelBak d'igual capacitat.
→ Roba fresca i lleugera per a utilitzar durant tots els dies.
→ Roba de màniga llarga o folre
folre polar lleuger per utilitzar a la regió muntanyosa.
→ Calçat de tresc usat per a les caminades i calçat còmode per utilitzar a la fi de dia.
→ Bastons de senderisme (si en fas servir habitualment). Han facturar a l'avió.
→ Roba de senderisme adequada: pantalons
pantalons llargs (no està permès entrar amb
pantalons curts a les esglésies), jaqueta impermeable, samarretes tèrmiques, etc.
→ Ulleres de sol, gorra i crema de protecció solar.
→ Paper higiènic i gel desinfectant de mans.
→ Vel o mocador (dones) per cobrir-se
cobrir
el cap en les esglésies ortodoxes.

ASSEGURANÇA DE VIATGE

Com a detall comercial de la nostra agència de viatges es regala una assegurança
d'assistència en viatge. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: Vacances Complet Plus.
Plus
A més, s'ofereix la possibilitat de contractar una assegurança opcional de viatge per un
import de 25 € per persona, que amplia les cobertures d'assistència
d'assistència en viatge (respecte a
les cobertures de l'assegurança d'assistència en viatge que es regala com a detall
comercial) i cobreix fins a 2.000 € de despeses de cancel·lació en els supòsits d'anul·lació
detallats a la pòlissa.
Aquesta assegurança s'ha de sol·licitar en el moment de realitzar el dipòsit per formalitzar
en ferm la reserva. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: VIP PLUS.
nos en el cas que vulguin contractar altres assegurances de viatge o cancel·lació
Consulteu-nos
amb majors cobertures.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
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Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos
trucar
al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo
enviar
al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail
e
de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
→ Banc: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail
e mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.:
.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings SL Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

TEMPORADA 2021

GEORGIA

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD),
), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li
facilita
la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
• 6.1. a El clientt va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
• 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència
referè
"Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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