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GÜRCİSTAN ‘ DA BAHAR TURU 

                                        TİFLİS & KUTAISI  & BORJOMI & BATUM     

                                                 4 TEMMUZ  2019 – 9 TEMMUZ  2019 

 

 

 

4 TEMMUZ  2019  :  ISTANBUL – TİFLİS 

   

Sabah  saat: 05.00  de Atatürk Havaalanında buluşma ve THY nin 06.25  deki seferi ile Tiflis ‘e  uçuş ve 

Tiflis Havaalanına  varış  . Alanda rehberimizle buluşma ve panoramik şehir turu . Şehir turumuz esnasında 

Rustaveli caddesini , Gürcistan Parlemento binasını görüyoruz. Sovyet döneminden kalma posta binası, 

opera binasını, Filarmoni’yi görerek öğle yemeğimiz için serbest zaman veriyoruz. Yemekten 

sonra Avlabari yakınlarında bulunan ve Ortadoğu’daki en büyük dini yapı olan St.Trinity (Sameba) 

Katedrali’ne gidiyoruz.. Büyüleyici bir katedral olan Sameba Katedrali’nin içine giriyoruz ve denk gelirsek 

elbette içeride yapılan Ortodoks ayinini izliyoruz.. Sameba Katedrali ziyaretimiz bittikten sonra Tiflis’te 

bulunan otelimize dönüyoruz. Akşam yemeğimiz serbest ,  Konaklama otelimizde .  

 

  

5 TEMMUZ 2019 : TİFLİS 

  

Sabah kahvaltımızı aldıktan sonra Tiflis ‘i gezmek üzere otelimizden ayrılıyoruz. İlk önce  Eski Tiflis’e doğru 

yola çıkıyoruz. Mtkvari nehrini takip ederek Meidani’ye ulaşıyoruz. Teleferikle şehri kuşbakışı inceleme 

fırsatı bularak Qartuli Deda(Gürcü Anası) heykelini görüyoruz. Buradan sonra Narikala tepesini gezerek 

Eski Tiflis ‘e iniyoruz. İlk durağımız Sülfür hamamları oluyor ve daha sonrasında Eski Tiflis’in merkezinde 

şehirle tanışıyoruz. M.Ö. 12 yy’a kadar dayanan eski bir Gürcü tarihinden bugüne kalanları rehberimizden 

dinliyoruz. Narikala kalesinin aşağısında Metekhi kilisesini, şehrin kurucusu kral Vakhtang 

Gorgasali’nin heykelini  gördükten sonra barlar ve kafeler sokağı olarak bilinen Sheridan içerisinden 

turistik bir cadde olan Leselidze caddesine çıkıyoruz. Leselidze caddesinden yürüyerek St.George’un altın 

heykelinin bulunduğu Özgürlük meydanınına (Tavisuplebis – eski Lenin meydanı) çıkıyoruz. Buradan 

otobüsümüze binerek Tiflis’i güzel bir manzaradan seyretmek için kutsal dağ ismi verilen “Mtatsminda” 

tepesine Füniküler ile çıkıyoruz. Mtatsminda Milli Parkı’nda ilginç modern mimariye sahip yapıların ve 
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ormanlık alanın içerisinde gezerek fotoğrafları çekeceğimiz noktaya geliyoruz. Burada şehri ikiye 

ayıran Mtkhvari nehrini ve şehri detaylı olarak görüyor rehberimizin bölgeyle ilgili detaylı anlatımını 

dinliyoruz. Tiflis ‘i iyice tanıdıktan sonra otelimize dönüyoruz.  Akşam yemeğimiz serbest ,  Konaklama 

otelimizde .  

 

6 TEMMUZ 2019 :  TİFLİS / KUTAİSİ / 235 Km  

 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından  Tiflis ‘ten ayrılıyoruz ve Kutaisi ‘ye hareket ediyoruz.  

Yolda rehberimiz ülke hakkında bize harika bilgiler veriyor. Gürcistan ‘ın ikinci büyük şehiri olan Kutaisi de 

yapacağımız şehir turumuzda Bagrati Cathedral ve şehrin sembollerinden Unesco korumasına alınmış 

Gelati Manastır Kompleksi ni görüyoruz. Sonrasında serbest zaman , Tskaltubo’ daki otelimize dönüş ve 

akşam yemeği konaklama otelimizde .    

 

7 TEMMUZ  2019  :  KUTAISI / BORJOMİ / 130 Km /  

 

Sabah kahvaltımızdan sonra otelimizden ayrılıp ilk önce Promotheus Magarasını ziyaret   ediyoruz. Gölün 

altındaki bu magara gerçekten çok ilginç . Klasik müzik eşliğinde ışık dansı bu atmosferde güzel bir sürpriz 

oluyor bize . Yola devam ederek Borjomi ‘ye geliyoruz.  Kharagauli National park ziyaretimizden sonra 

otelimize varış ve dinlenme .Akşam yemeğimiz ve konaklama otelimizde .  

        

 

 8 TEMMUZ  2019 : BORJOMİ – BATUM / 275 Km / 4saat 30 dk . 

 

Sabah kahvaltımızdan sonra yolculuğumuz Batum ‘a . Uzun bir yolculuk sonrasında Batum ‘a varışta ilk 

önce öğlen yemeği molası veriyoruz ve biraz dinleniyoruz.  Sonrasında  Botanical Garden da baharın , 

çiçeklerin keyfine varıyoruz. Ardından  otelimize yerleşiyoruz.  Akşam yemeği serbest  ve konaklama  

otelimizde .  

                

 

9 TEMMUZ  2019  :   BATUM -ISTANBUL  

 

Sabah kahvaltı sonrasında Batum  şehir turuna başlıyoruz. . Şehir turumuzda görülecek yerler arasında 

1866 yılında yapımı tamamlanan Batum Valide Sultan Camii de denilen özellikle ahşap iç mekanı ile 

büyüleyici bir görünüme sahip olan Batum Camii gezimizin ardından muhteşem bir şehir planlaması örneği 

olan Batum’un en güzel yerlerinden biri ve Avrupa şehir meydanlarını anımsatan Piazza 

Meydanını geziyoruz, Avrupa Meydan'nın da bulunan 2007 yılında 1 Milyon Lari’ye maliyeti 

tamamlanan Medea Heykeli, Konstantine Gamsakhurdia Caddesinde bulunan Adjara Özerk 

bölgesi yönetim binası, Şehrin en görkemli heykellerinden birisi olan hırs ve gücü temsil eden bir çeşmenin 

üzerine kurulmuş Poseidon heykelini ve Tiyatro Meydan' nı geziyor trajik hikayelerini dinliyoruz ve 

sonrasında Drama tiyatrosunun fotoğraflarını çektikten sonra Yemyeşil doğası, Kendine hayran bırakan sahil 

şeridi ile kilometrelerce uzunluğundaki Eski Batum Bulvarına ilerliyoruz.Şehir turumuzdan sonra Istanbul ‘a 

dönüş yolculuğumuz için saat: 18.00 gibi Batum havaalanına geliyoruz. THY nin saat: 20.20  deki uçuşu ile 

Istanbul ‘a uçuyor ve bir sonraki turda görüşmek üzere sizlerle vedalaşıyoruz.  
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Gürcistan Turu Otel Seçenekleri  

 

Tiflis 2 gece  kahvaltı dahil :  Hotel City Center Tbilisi  
http://www.hotelcity.ge/ 
 

Kutaisi 1 gece kahvaltı ve akşam yemeği dahil  : Hotel Tskaltubo Spa& Resort  
http://sanatoriumi.ge/ 

 
Borjomi 1 gece kahvaltı ve akşam yemeği dahil : Hotel Borjomi Likani Health 
&Spa Centre  

https://www.borjomilikani.com/en/gallery/ 
 

Batum 1 gece kahvaltı dahil  : Hotel Eupharia 
http://www.euphoriahotel.ge/ 
 

 
 

 
 

2 Kişilik odada kişibaşı: 980 USD  

Tek kişi farkı: 250 USD  

 

 

FİYATA DAHİL HİZMETLER :  

 THY ile Istanbul – Tiflis  gidiş ve Batum - Istanbul dönüş uçak bileti  

 5 gece belirtilen otellerde sabah kahvaltısı dahil konaklama  

 Borjomi ve Kutaisi ‘de akşam yemekleri   

 Havaalanı -Otel -havaalanı transferleri 

 Tur boyunca Türkçe rehberlik hizmeti  

 Programda yazılı tüm turlar   

 Tüm girişler  

 Seyahat Sigortası  
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