GÜRCİSTAN - LEZZET ve ÜZÜM BAĞLARI

Tur Kodu : BKL128
Zorluk: GÜRCİSTAN - LEZZET ve ÜZÜM BAĞLARI
3 gece 4 gün
545 USD'den başlayan fiyatlar
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Gürcü Kültürü & Mutfağı
Jvari & Bodbe Manastırları
UNESCO Dünya Mirası Mtskheta
Demir Çağı'ndan günümüze miras Uplistsikhe
Rengarenk evleri ve Kafkas Dağları manzarasıyla Sighnaghi
Ortaçağ, Yeni Sanat ve Modernist mimarinin harmanlandığı şehir Tiflis
UNESCO Dünya Koruma listesinde yer alan Ananuri Kalesi
Gürcistan yerel lezzetler workshopu

Covid-19 bulaşma durumu detayları için buraya tıklayınız. İade edilebilir diğer tüm konularla ilgili detaylar için buraya tıklayınız.
●

Vizesiz

Program
1. Gün - TİFLİS, GORİ, UPLISTSIKHE, MTSKHETA
Tiflis Havaalanı'ndaki buluşmanın ardından direkt olarak Stalin'in memleketi Gori'ye gidiyoruz. Burada Joseph Stalin müzesini gezip
rotamızı Uplistsikhe'ye çeviriyoruz. Demir çağından kalma taşa oyulmuş şehri geziyoruz. Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında
gösterilen antik kentten ayrıldıktan sonra yaklaşık 2000 yıl önce Gürcistan'a (İberya Krallığı) başkentlik yapmış olan UNESCO
Koruma Listesi'nde yer alan Kura ve Aragvi nehirleri arasına kurulu Mtskheta'ya gidiyoruz. Mtskheta sokaklarını gezdikten
sonra Gürcü Hıristiyanlık mimarlığının en önemli yapıları olan yapımları 6. yüzyılda tamamlanan Jvari Manastırı ve 11. yüzyılda
tamamlanan Svetitshoveli Katedrali'ni gezip Tiflis'e gidiyoruz ve otelimize yerleşiyoruz.
Konaklama Yeri
- 4 Yıldızlı Otel

2. Gün - MUKHRANI ŞATOSU, ANANURİ
Kahvaltının ardından sizleri, fermante edilmiş üzüm meraklıları için vazgeçilmez bir deneyim olan Chateau Mukhrani'nin muhteşem
dünyasına davet ediyoruz. Turumuzda Gürcü kraliyet ailesi tarihini ve nefes kesen efsanelerini, antik bir lezzete sahip büyüleyici
ürünleri keşfedeceğiz. Tadım sırasında sınıflandırma ve çeşitlere genel bakış, lezzet algılarını tanımlamayla ilgili küçük bilgiler de
edineceksiniz.
Tadımın ardından Gürcü geleneksel yemeklerinin nasıl yapıldığını öğrenip bir günlük Gürcü şefi olacağımız workshopa başlıyoruz.
Workshop boyunca deneyimli aşçılar Gürcistan'nın en ünlü ve lezzetli geleneksel yemeklerinden olan "Khinkali" ve "Khacapurié
yapımını öğrenmenizde sizlere yardımcı olacaklar.
Workshopu tamamladıktan sonra Ananuri'ye gidiyoruz. Aragvi Dükalığı tarafından 13. yüzyılda yapılmış olan ve UNESCO Dünya
Koruma listesinde yer alan Ananuri Kalesi'nin bulunduğu bölgeye gidiyoruz. Gezi sonrası Tiflis'teki otelimize geri dönüyoruz.
Konaklama Yeri
- 4 Yıldızlı Otel

3. Gün - SIGHNAGHI, BODBE MANASTIRI, CRADLE OF WINE MARANI
Bugün kahvaltının ardından Gürcistan'ın en küçük şehirlerinden biri olan ve aşk şehri olarak adlandırılan Sighnaghi'ye
gidiyoruz. Gürcistan'ın şarap yetiştiren bölgelerinin merkezindeki konumunun yanı sıra muhteşem manzaralar, pastel renkli evler ve
dar Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla bu küçük kenti çok seveceksiniz. Şehrin manzarası uzaktaki Kafkas Dağları'nın da gözüktüğü
geniş Alazani Vadisi'ne bakmaktadır. Bu şarap ve aşk şehri, koşuşturmadan bıkmış, hoş, sevimli ve küçük şeyleri sevenler, sakin
yerler arayanlar için oldukça çekicidir. Şehrin mimarisi Arnavut kaldırımlı sokakları, oyulmuş balkonalarıyla küçük İtalyan şehirlerine
oldukça benzerlik gösteriyor.
Sighnaghi'yi keşfettikten sonra Cradle of Wine Marani'ye gidiyoruz. Burada geleneksel yemek ve içecek tadımlarını
gerçekleştirip rotamızı M.S 4. yüzyılda inşa edilmiş Bodbe Manastırı'na çeviriyoruz. Manastır ziyaretinden sonra Tiflis'e dönüşe
geçiyoruz.
Konaklama Yeri
- 4 Yıldızlı Otel

4. Gün - TİFLİS ŞEHİR TURU, DÖNÜŞ
Kahvaltının ardından eşyalarımızı aracımıza yerleştirip otelden ayrılıyoruz. Dönüş günümüzde Tiflis Şehir Gezisi yapacağız. Gezi
dahilinde Mtatsminda Tepesi'nde yer alan, funikülerle ulaşılan ve Tiflis'in tamamına hakim mazarasıyla Mtatsminda Parkı'na
gidiyoruz. Burada dileyenler roller-coastera binebilir. Parktan sonra Menekti Katedrali, Narikala Kalesi, Shardeni Caddesi, Barış
Köprüsü, Rike Pakı ve Özgürlük Meydanı'nı görüyoruz. Şehir turunun ardından 15:30'da Tiflis Havaalanı'na varıyoruz ve bir başka
BUKLATUR gezisinde buluşmak üzere vedalaşıyoruz.
Konaklama Yeri

- Konaklama yok

Önemli Bilgiler
Fiyata Dahil Olanlar
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Profesyonel rehberlik hizmeti
3 gece konaklama
3 kahvaltı
Tüm ara transferler
Havaalanı Transferleri
Tüm geziler
KDV
Tursab zorunlu sigortası

Fiyata Dahil Olmayanlar
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Uçak biletleri
Müze & ören yeri girişleri & teleferik ücretleri
Tüm yemekler, workshop & şarap tadım ücretleri, otel ekstraları
Yurt dışı çıkış harcı
Dahillerde belirtilmeyen tüm hizmetler

