
W Kraju Monastyrów i Chaczkarów

Cena obejmuje:                                  
- 7 noclegów w Armenii w hotelach *** (pokoje 2, 3 os 
   z łazienkami i TV ) - 4 noclegi w Erywaniu, 2 noclegi w Goris,
- 1 nocleg w ok.Jeziora Sevan
- wyżywienie wg programu: 7 śniadań, 5 kolacji, 1 obiad
- degustacja  wina oraz lokalnej owocowej wódki wg programu
- opieka polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania
- opiekę licencjonowanego pilota 
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- transport podczas realizacji programu
- ubezpieczenie NNW,KL, Choroby Przewlekłe Signal Iduna
- woda butelkowana niegazowana (0.5l dziennie os.)
- składkę na TFG
Cena nie obejmuje: 
- kosztu przelotu;  Warszawa – Erywan – Warszawa ok. 1100-1400 zł 
   w zależności od terminu rezerwacji.
- dodatkowego wyżywienia i innych wydatków własnych
- dopłaty do pokoju 1-os- 590 zł
Uwagi: 
- ceny obowiązują przy grupie 35-45 osób

 ARMENIA-PERŁA KAUKAZU

Program:
1 DZIEŃ 
 Wylot do Erywania samolotem PLL LOT. 

2 DZIEŃ 
Przylot do Erywania (czasu armeńskiego). Transfer do hotelu w Erywaniu. Odpoczynek  
w hotelu po zakwaterowaniu. Późne śniadanie. Zwiedzanie ERYWANIA - STOLICY ARMENII 
największego miasta Armenii, założonego w 782 r. p.n.e., czyli starszego od Rzymu o 29 lat 
rozpoczniemy od imponującego widoku na biblijną Górę Ararat – czyli świętej góry Ormian, 
na której osiadła Arka Noego. Panoramiczne zwiedzanie miasta autokarem: centrum, Plac 
Republiki – stanowiący serce Erywania, Kaskada, Parlament, Pałac Prezydencki, Opera. 
Zwiedzanie MATENADARAN, czyli INSTYTUTU STAROŻYTNYCH RĘKOPISÓW – w którym 
znajduje się największy zbiór ormiańskich manuskryptów. Jest to jeden z największych 
zbiorów rękopisów na świecie. W muzeum zgromadzono ponad 20 000 zbiorów, m.in. 
liczne fragmenty starożytnych oraz wczesnośredniowiecznych manuskryptów, pergaminy 
oraz księgi. Następnie wizyta w CENTRUM SZTUKI GAFESJIAN – zawiera między innymi 
jedną z najobszerniejszych kolekcji szkła na świecie. Spacer po Erewaniu  do większości 
najciekawszych miejsc w centrum miasta. POWITALNA KOLACJA W ARMEŃSKIEJ 
RESTAURACJI Z WINEM. 
Po kolacji wieczorny pokaz śpiewających fontann na placu Republiki. Nocleg.

3 DZIEŃ 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do prowincji Wayots Dzor. 
Zwiedzanie NORAWANK – spektakularny 13-wieczny monastyr, wybudowany na skale  
w wąwozie rzeki Arpa. Obiad z winem Areni w restauracji w jaskini.  Zwiedzanie liczącego 
sobie 6 tysięcy lat obserwatorium astrologicznego Zorac Karer (Karahuń). W Karahuń 
usłyszeć można podobne dźwięki jak w Stonehenge, a jego nazwa oznacza „śpiewające” 
lub „dźwięczące kamienie”. 
Przejazd do miasta Goris. Zakwaterowanie w hotelu w Goris.
 
4 DZIEŃ 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do CHNDZORESK, skalnej wioski gdzie można poczuć się tak, 
jakby czas się zatrzymał. Ludzie żyli tu pomiędzy skałami, w tradycyjny sposób w jaskiniach, 
aż to 1958 roku. Przejazd do KLASZTORU TATEW, swego czasu najważniejszego centrum 
duchowego Armenii, zbudowanego na krawędzi gigantycznego klifu i nieodmiennie 
wywołującego w obserwatorach wrażanie niedostępności. Przejazd Tatewskim Tramwajem 
Powietrznym. „Skrzydła Tatewu”są najdłuższym na świecie tramwajem powietrznym 
(o czym świadczy wpis do Księgi Rekordów Guinnessa). Zwiedzanie klasztoru. 
Powrót do Goris, kolacja, nocleg. 

5 DZIEŃ 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do prowincji Gegharkunik przez przełęcz 
Selim, zwiedzanie pozostałości karawanseraju. W średniowiecznej Armenii wzdłuż szlaków 
handlowych wznoszono liczne budynki mające zapewnić schronienie podróżnym. Do takich 
obiektów należy karawanseraj Selim z 1332 r. Przejazd nad JEZIORO SEWAN – jedno  
z największych jezior wysokogórskich na świecie. Zwiedzanie Półwyspu Sewan z którego 
roztacza się piękny widok na jezioro. Zakwaterowanie w hotelu nad jeziorem Sewan  
lub w kurorcie CACHKADZOR. Kolacja, nocleg. 

6 DZIEŃ 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości GARNI, niewielkiej 
wsi położonej w prowincji Kotajk. Z kompleksu budowli obejmujących twierdzę, pałac 
i świątynię do dziś zachowała się jedynie ta ostatnia. Roztacza się stąd wspaniały widok 
na okolicę, opisany przez Ryszarda Kapuścińskiego w „Imperium”. Zwiedzanie pogańskiej 
świątyni, poświęconej bogu słońca Mitrze. Zbudowana w roku 77 n. e. przez króla Trdata 
świątynia wykonana jest w stylu grecko-romańskim z charakterystycznymi filarami. Wznosi 
się na skalistym urwisku nad głębokim kanionem. Zwiedzanie KLASZTORU GEGHARD, 
którego nazwa pochodzi od świętej włóczni, która ugodziła Chrystusa na krzyżu. Klasztor, 
wpisany na listę UNESCO, jest spektakularnie położony w wielkiej dolinie i częściowo 
wykuty w skale. Jest to miejsce święte dla Ormian i cel licznych pielgrzymek. Kolacja. 
Degustacja lokalnej owocowej wódki. 
Powrót do Erywania. Nocleg. 

7 DZIEŃ 
Śniadanie w hotelu. Wyjazd do ECZMIADZYNU, duchowego i administracyjnego centrum 
armeńskiego kościoła apostolskiego nazywanego Watykanem Ormian. Zwiedzanie 
Katedry – która jest jedną z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Armenii oraz jedną 
z pierwszych świątyń chrześcijańskich na świecie, wzniesiona przez św. Grzegorza 
Oświeciciela po przyjęciu przez Armenię chrześcijaństwa oraz  Kościóła św. Hripsime (VII w.) 
jednego z najpiękniejszych zabytków sakralnych Armenii; Zwiedzanie WERNISAŻU – targu 
rękodzieła, oraz targu owoców, gdzie można znaleźć wiele miejscowych produktów, 
takich jak aromatyczne przyprawy, suszone owoce, dżemy itd. oraz torebki z tradycyjnymi 
wzorami, miedziane jazzve (tygielki do parzenia kawy), ormiańskie zabawki, obrazy 
lokalnych artystów. Powrót do Erywania. Zakwaterowanie w hotelu w Erywaniu. 
KOLACJA W ARMEŃSKIEJ RESTAURACJI Z WYSTĘPAMI FOLKLORYSTYCZNYMI I WINEM. 

8 DZIEŃ 
Śniadanie typu breakfast box. Wczesne wykwaterowanie z hotelu. 
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.     

ARMENIA - inaczej Hajastan, jako kraj Zakaukazia jest najstarszym państwem, które przyjęło 

chrześcijaństwo. Początki Armenii sięgają czasów biblijnych, a według wierzeń górą, na której osiadła 

Arka Noego był Ararat - święta góra Ormian, która dziś znajduje się na terenie Turcji, ale jest doskonale 

widoczna z każdego miejsca w Armenii Graniczy z Gruzją i Azerbejdżanem, z Turcją, Iranem i z azerską 

eksklawą Nachiczewanem. Mieszkańców Armenii, cechuje głęboki patriotyzm, choć większość z nich 

żyje poza krajem. Lud ten ma długą historię, którą chętnie dzieli się z innymi. Zawierzając opowieściom 

– pochodzą oni od wnuka Noego – Hajka. Stolicą Armenii jest Erywań, który zobaczycie podczas 

wycieczki objazdowej . Erywań ma wiele do zaoferowania turystom – Muzeum Narodowe, zabytkowy 

gmach poczty na placu głównym, wieżę zegarową, a także główny trakt handlowy – ulicę Aboviana. 

Armenia była terenem ścierania się wpływów wielu sąsiadujących mocarstw. Obowiązkowym punktem 

wycieczki objazdowej do Armenii jest Eczmiadzyn, będący ormiańskim Watykanem, gdzie mieści się 

siedziba katolikosa-głowy Kościoła ormiańskiego. W Armenii są i niebosiężne góry, i piękne morze,  

a właściwie duże jezioro Sewan – to wszystko można poczuć i podziwiać podczas przygody  

z Juventurem. Pozwól by Armenia oczarowała Cię swoim pięknem – niebotycznymi górami, 

malowniczo położonym jeziorem Sewan oraz wieloma innymi „perełkami” tego kraju. 

Dla każdego uczestnika

upominek niespodzianka


