
ARMENIA
Zwiedzanie niezwykłych zabytków Ormian

Otoczenie surowych górskich
krajobrazów oraz mnogość
zabytków z najróżniejszych
epok historii Armenii to
motywy przewodnie tego
wyjazdu. Zobaczymy
najważniejsze ormiańskie
świątynie, budowle
pochodzące ze starożytności
oraz wykute w skałach
kościoły z pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Będziemy
podziwiać wspaniałe
krajobrazy z sylwetką
majestatycznej góry Ararat
w tle, biesiadować przy suto
zastawionych stołach
i delektować się lokalnymi
trunkami. Naszą bazą będzie
Erywań, skąd każdego dnia
będziemy wyruszać na
zwiedzanie kolejnych
zakątków Armenii.

Program

Dzień 1
Wieczorna zbiórka na lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot nocnym
lotem do Erywania. [-]

Dzień 2
Nad ranem przylot do stolicy Armenii, transfer do hotelu w centrum i czas
na wypoczynek. W południe przystępujemy do zwiedzania Erywania, który
będzie naszą bazą wypadową do wycieczek w różne regiony. Pójdziemy na
przechadzkę po placach Operowym i Republiki i zobaczymy gmachy
najważniejszych instytucji, poczujemy oryginalną atmosferę miasta.
Następnie odwiedzimy kompleks memorialny upamiętniający ofiary
ludobójstwa Ormian i spędzimy czas na Kaskadach - spacerowych tarasach,
stanowiących muzeum sztuki nowoczesnej. Wybierzemy się też do wytwórni
brandy, by poznać proces produkcji tego trunku i wziąć udział w degustacji.
Wieczorem kolacja - na stołach zagości wybór tradycyjnych ormiańskich
dań. [S, K]

Dzień 3
Po śniadaniu wyjeżdżamy za miasto. Naszym celem jest świątynia Garni,
zbudowana dwa tysiące lat temu w otoczeniu wspaniałych górskich
widoków. Po zwiedzaniu starożytnego zabytku autami terenowymi
wybierzemy się w głąb kanionu Garni, gdzie ruszymy na wędrówkę do
niesamowitej formacji bazaltowych kolumn - Kamiennej Symfonii.
Następnie odwiedzimy lokalne domostwo, gdzie zobaczymy, jak wypieka się
tradycyjny ormiański chleb i zjemy domowy obiad. Posileni pojedziemy do
ukrytego wśród gór klasztoru Geghard, który częściowo został wykuty
w wulkanicznej skale. Tam po raz pierwszy zobaczymy, jak wyglądają
chrześcijańskie kościoły Ormian. Po powrocie do Erywania kolacja i powrót
do hotelu. [S, O, K]

Dzień 4
O poranku opuszczamy gwarny Erywań i jedziemy do Eczmiadzynu,
duchowej stolicy Ormian, którzy już w IV wieku przyjęli chrześcijaństwo jako
religię państwową. Zobaczymy tam wielką katedrę i siedzibę katolikosa -
zwierzchnika Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Dalej pojedziemy
cieszyć oczy wspaniałym widokiem świętej góry Ormian - Araratu, na
zboczach której ponoć osiadła Arka Noego. Zobaczymy położony u jej stóp
urokliwy klasztor Chor Wirap. Po południu odwiedzimy jeszcze pochodzący
z XIII wieku i wspaniale ulokowany wśród gór klasztor Norawank.
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Klasztor Chor Wirap

Zatrzymamy się też w miejscowej winiarni, gdzie spróbujemy ormiańskich
win. Wieczorem wracamy do Erywania na kolację i nocny spacer po
śródmieściu. [S, O, K]

Dzień 5
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Metanadaranu - ormiańskiej
książnicy narodowej na wyprawę w głąb historii ormiańskiego
piśmiennictwa, którego najstarsze zabytki pochodzą z VII w. Następnie
wybierzemy się nad największe jezioro Armenii - położony wśród górskich
krajobrazów Sewan, pospacerujemy nad jego brzegami i zobaczymy
urokliwy klasztor Sewanawank. Następnie zasiądziemy przy stole, by
spróbować miejscowych pstrągów. Po powrocie do Erywania czas na
ostatnie zakupy pamiątek i przechadzki po centrum. Na koniec dnia
wybierzemy się na pożegnalną kolację. [S, O, K]

Dzień 6
Nad ranem transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy i zakończenie
wycieczki na lotnisku im. Chopina. [-]

Uwagi

Armenia zniosła wszelkie obostrzenia wjazdowe związane z COVID-19
w maju 2022.

Możemy zorganizować przeloty z innych miast niż Warszawa.

Ostateczną cenę biletów lotniczych potwierdzamy po założeniu imiennej
wstępnej rezerwacji lotów.

Największe atrakcje:

• tętniące życiem centrum
Erywania

• zwiedzanie wytwórni brandy

• wycieczka po bazaltowym
kanionie Garni

• zabytki sprzed setek i tysięcy
lat

• obiad u ormiańskiej rodziny

• widok na majestatyczny
Ararat

• spacer nad jeziorem Sewan

• degustacje lokalnych
trunków

Terminy i ceny

27.05.2023 - 01.06.2023

09.10.2023 - 14.10.2023

26.05.2024 - 31.05.2024

08.10.2024 - 13.10.2024

3 100 PLN

3 100 PLN

3 100 PLN

3 100 PLN

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotel 4* (pokoje 2-osobowe) w centrum Erywania;

• wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje zgodnie z programem (S –
śniadanie, O – obiad, K – kolacja)

• transport: klimatyzowanym autobusem, autami terenowymi w kanionie
Garni

• opiekę pilota

• usługi lokalnych przewodników
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Kaskady - spacerowe tarasy w centrum
Erewania

• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i atrakcji

• degustacje lokalnej brandy i win

• pokaz pieczenia lawaszy - tradycyjnych chlebków

• ubezpieczenie KL 40 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• biletów lotniczych: ok. 1500 PLN

• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 300 EUR

• wyżywienia nieujętego w programie

• zwyczajowych napiwków: ok. 30 EUR

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 550 PLN
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