
ТУР БАТУМІ STANDARD 
 

Рекомендації:   Тур низької складності. Одяг – відповідно до сезону, зручне взуття. Дітям 5+ 

буде цікаво. 

 
День 1. Приліт – Батумі 

Приліт до аеропорту Батумі. Зустріч з представниками компанії Taberne. Трансфер і розміщення 

в готелі. 

Оглядова пішохідна екскурсія по Батумі та дегустація вина. (3 години). 

Ми прогуляємося площею Чудес, подивимося сучасні пам’ятки – візитні картки Батумі, 
Приморський бульвар з напрочуд красивим парком, площу 6 травня і далі площі Європи та 
Пьяцца. 
Ми розповімо історії міста і городян, знаменитих людей, які жили, творили або просто 
відпочивали в Батумі, дізнаємося легенду про Золоте руно і красуню Медею, побачимо 
церкви і храми, а також родзинку міста – красиву площу Пьяцца, мечеть Азіз тощо. 
Закінчимо нашу прогулянку на дегустації вина з професійним виноробом. 

 
День 2. Батумі – гірська Аджарія – Батумі 

Екскурсія «Мачахельська соната». Пропонуємо найкрасивішу та найбільш видовищну програму 

на цілий день у гірській Аджарії – ущелина Мачахела з шоу-програмою. 

Ущелина Мачахела – це унікальний, дійсно дуже красивий куточок гірської Аджарії: величні 

гори, що потопають у пишній зелені, казковий самшитовий ліс, потужні водоспади, 

кришталево чисті бурхливі річки... 

На вас чекають: етнографічний музей – місце злиття двох річок – незвичайний 

автомобільний міст через Чорох – арочний міст 14 століття в селі Мірветі – водоспад у 

«джунглях» Аджарії – пам’ятник Мачахельській рушниці – арочний міст Цхемлара. 

А національно-фольклорна програма з танцями і піснями, яку нам представлять аджарці, 

стане кульмінаційною родзинкою нашої екскурсії. 

 
 

День 3. Батумі – Мартвільський каньйон – Батумі 

Сніданок у готелі. Екскурсія «Мінгрелія: краса стародавньої Колхіди» на цілий день – 
Мартвільський каньйон, гарячі джерела, руїни Нокалакеві та вечеря. 

Наша екскурсія приведе нас в один з дивних і загадкових регіонів Грузії – Самегрело – край 
водоспадів, гірських річок і озер, гарячих джерел, нерозвіданих печер, вузьких мальовничих 
каньйонів, древніх храмів і фортець. Ми прогуляємося вздовж унікального Мартвільського 
каньйону. Хто захоче (опціонально) може покататися по каньйону на човнах. Після 
каньйону ми познайомимось з фортецею Нокалакеві (оглядово). Відвідаємо царські купальні 
і гарячі сірчані джерела Нокалакеві, де наші гості купаються практично за будь-якої погоди. 
А поки ми гуляли, нас запросили в гості до справжнісінької мегрельської оди (традиційного 
дерев’яного житла), де нам влаштують прийом. На нас чекає знайомство з побутом 
привітних мегрельських господарів, будуть запропоновані страви мегрельської кухні. А 
мегрельська кухня справедливо вважається в Грузії однією з найсмачніших. 

 

День 4-7 Батумі 

Сніданок у готелі. Вільний день. 

Можливість вибрати одну з опціональних екскурсій компанії. 

 
День 8. Батумі – Виліт 
Сніданок у готелі. Трансфер до аеропорту. 

 
ПРИМІТКА: Екскурсії – групові. Розклад екскурсій орієнтовний, він може змінюватися щодо 
послідовності проведення по днях, але з дотриманням програми і таймінгу.



 


