
ТУР TBILISI BATUMI  
 
Тривалість туру: 7 ночей/8 днів     Кілометраж: 700 км 
 
Рекомендації:  Тур низької складності. Одяг – відповідно до сезону, зручне взуття. Дітям 5+ 
буде цікаво. 
У програмі – відвідування християнських святинь,  потрібно передбачити головний убір.  
 

ТУР МОЖЕ ПОЧИНАТИСЯ У ТБІЛІСІ АБО В БАТУМІ 
 
ТУР TBILISI BATUMI  
 
День 1. Приліт – Тбілісі 
Приліт до аеропорту Тбілісі. Зустріч з представниками компанії Taberne.  Трансфер і розміщення 
в готелі.  
Оглядова екскурсія Старим Тбілісі (3-4 години). Пішохідний тур старовинними вуличками з 

автентичною архітектурою; район сірчаних лазень, де, згідно з легендою, цар Вахтанг Горгасалі 

заснував столицю; Метехське плато; міст 100-тисяч великомучеників; скляний міст Миру і 

прилеглий парк Ріке; фортеця Нарікала; Шарден – вулиця нічних барів і клубів. 

Тур закінчиться у винному льосі в самому серці Старого Тбілісі, де на гостей чекає дегустація 

вин від професійного сомельє.  

 
День 2. Тбілісі – Мцхета – Тбілісі 
Екскурсія до Мцхети (3 години) – стародавньої столиці Грузії, нині її релігійної столиці, яка 

внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 

На вас чекають: старовинні вулички міста Мцхета – древній монастир Джварі – відвідування 

монастирського комплексу Самтавро – кафедральний собор Светіцховелі. А далі ви помилуєтеся 

панорамними краєвидами долин річок Арагві та Кури. 

Екскурсія цікава для тих, хто хоче подивитися не тільки Тбілісі, але і його околиці, доторкнутися 

до історії і християнських святинь, дізнатися легенди Грузії. 

А ще тут багато суперлокацій для красивих фото- та відеозйомок. 

Екскурсія і дегустація вина в садибі Багратіоні «Шато Мухрані» (опціонально). 

Повернення до Тбілісі. 
Ніч у Тбілісі. 
 
День 3. Екскурсія: «Кахетія. Невинні пригоди» (четвер і неділя)  або "Кахетія: з акцентом 
на любов і віру" (понеділок) 
Кахетія – один з найпопулярніших туристичних напрямків у Грузії. Бути в Грузії і не побувати в 

Кахетії – просто неприпустимо. 

У нашому унікальному турі Кахетією, краєм мальовничої природи і виноградної лози, буде все: 

красиві пейзажі Кахетії та Алазанської долини, краєвиди Великого Кавказу, вино, сири, 

грузинська гостинність, православні святині, князівські садиби, винні погреби. 

На вас чекають: красиві гірські перевали з приголомшливими видами на старі фортеці, храми і 

монастирі, сучасні та стародавні міста, знайомство з грузинськими сім’ями і традиційне застілля у 

невинній Кахетії з акцентом на любов і віру. 

Виберіть один із доступних турів.   

 
День 4. Тбілісі – Батумі на поїзді 
Сніданок у готелі. Переїзд Тбілісі – Батумі на мікроавтобусі або на поїзді. 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 5. 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 із 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 6. Батумі-Виліт 
Сніданок у готелі. Трансфер до аеропорту.  

 
 
ТУР BATUMI TBILISI  
 
День 1. Приліт-Батумі 
Приліт до аеропорту Тбілісі. 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 – 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 5. Батумі – Тбілісі  
Сніданок у готелі. Переїзд Батумі – Тбілісі на мікроавтобусі або на поїзді. Розміщення в готелі.  
 
День 6 Тбілісі – Мцхета – Тбілісі 
Оглядова екскурсія Старим Тбілісі (3-4 години). Пішохідний тур старовинними вуличками з 

автентичною архітектурою; район сірчаних лазень, де, згідно з легендою, цар Вахтанг Горгасалі 

заснував столицю; Метехське плато; міст 100-тисяч великомучеників; скляний міст Миру і 

прилеглий парк Ріке; фортеця Нарікала; Шарден – вулиця нічних барів і клубів. 
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Тур закінчиться у винному льосі в самому серці Старого Тбілісі, де на гостей чекає дегустація 

вин від професійного сомельє.  

 
Екскурсія до Мцхети (3 години) – стародавньої столиці Грузії, нині її релігійної столиці, яка 

внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 

На вас чекають: старовинні вулички міста Мцхета – древній монастир Джварі – відвідування 

монастирського комплексу Самтавро – кафедральний собор Светіцховелі. А далі ви помилуєтеся 

панорамними видами на долини річок Арагві та Кури. 

Екскурсія цікава для тих, хто хоче подивитися не тільки Тбілісі, але і його околиці, доторкнутися 

до історії і християнських святинь, дізнатися легенди Грузії. 

А ще тут багато суперлокацій для красивих фото- та відеозйомок. 

Екскурсія і дегустація вина в садибі Багратіоні «Шато Мухрані» (опціонально). 

Повернення до Тбілісі. 
Ніч у Тбілісі. 
 

День 7. Екскурсія: «Кахетія. Невинні пригоди» (четвер і неділя)  або "Кахетія: з акцентом 
на любов і віру" (понеділок) 
Кахетія – один з найпопулярніших туристичних напрямків у Грузії. Бути в Грузії і не побувати в 

Кахетії – просто неприпустимо. 

У нашому унікальному турі Кахетією, краєм мальовничої природи і виноградної лози, буде все: 

красиві пейзажі Кахетії та Алазанської долини, краєвиди Великого Кавказу, вино, сири, 

грузинська гостинність, православні святині, князівські садиби, винні погреби. 

На вас чекають: красиві гірські перевали з приголомшливими видами на старі фортеці, храми і 

монастирі, сучасні та стародавні міста, знайомство з грузинськими сім’ями і традиційне застілля у 

невинній Кахетії з акцентом на любов і віру. 

Виберіть один із доступних турів.   

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

 

ПРИМІТКА: Усі екскурсії – групові (мін. 6 осіб). Розклад екскурсій орієнтовний, він може 
змінюватися щодо послідовності проведення по днях, але з дотриманням програми і таймінгу. 
 
Переїзд Тбілісі – Батумі буде або вранці, або ввечері. За маршрутом Тбілісі – Батумі поїзд курсує 
двічі на день, вранці 08:00 – 13:35 і ввечері 18:00 – 11:30. Треба уточнити, поки 

штатного розпису не викладали. 
 

ПРИМІТКА: Програма, таймінг і послідовність огляду пам’яток, що входять в екскурсію може 
змінюватися залежно від погодних умов та інших форс-мажорних обставин. 
 

 


