
 

Tajemnicza Armenia

Data: 22 - 29.09.2018 r. 

Cena: 1250 zł + 350 euro.

Świadczenia zawarte w cenie:
- przejazd klimatyzowanym autokarem na lotnisko, 
- przelot Warszawa – Erywań – Warszawa, 
- 7 noclegów, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami,
- 7 śniadań i 7 obiadokolacji w hotelu,
- występ zespołu tanecznego i udział w wieczorze armeńskim, 
- zwiedzanie z degustacją wytwórni koniaku Ararat,
- transport i zwiedzanie wszystkich miejsc zgodnie z planem,
- opieka pilota,
- miejscowy przewodnik,  
- ubezpieczenie KL i NNW,
- opłaty klimatyczne.

Cena nie zawiera: 
- biletów wstępu do poszczególnych obiektów 30 euro, zgodnie z programem przewodnickim.
- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w kwocie 13 zł,
- biletu na kolejkę górską Tatev Wings około 10 euro.



Dzień 1. 22.09.2018 – sobota Wyjazd z Torunia do Warszawy na lotnisko godz. 01.00. Wylot godz. 06.00. Przylot do
Erywania  godz.  14.30.  Przejazd  z  lotniska  do  hotelu,  zakwaterowanie,  czas  wolny,  obiadokolacja,  impreza
integracyjna, nocleg.

Dzień 2. 23.09.2018 – niedziela  Śniadanie godz. 09.00. Zwiedzanie Erywania. Zwiedzanie Erywania, słynna ulica
Abowiana, Muzeum Narodowe lub Muzeum Zagłady Ormian (do wyboru), Centrum Sztuki Współczesnej (znajduje się
na otwartym terenie!), Twierdza Erebuni. Powrót na obiadokolację i nocleg.  



Dzień 3.  24.09.2018 – poniedziałek  Śniadanie godz.  08.00.  Przejazd nad ogromne jezioro  Sewan, z racji  swej
wielkości nazywane często morzem Armenii. Zwiedzanie klasztoru nad Sewanem. Sewanawank - Czarny Klasztor,
przybywali  do  niego  grzeszący  duchowni,  skazywani  na  banicję  wyrokiem  katolikosa.  Przejazd  do  Noratuz  -
zobaczymy najbogatszą  kolekcję  chaczkarów -  kamiennych  płyt  wotywnych  około  500  sztuk.  Pobyt  i  kąpiele  w
wodach Sewanu. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 4. 25.09.2018 – wtorek Śniadanie godz. 09.00. Wyjazd w górę wąwozu rzeki Azat. Wizyta w niesamowitym,
najpiękniejszym  zabytku  ormiańskiej  średniowiecznej  architektury  -  monastyrze  Gegard.  Następnie  zwiedzanie
kompleksu  świątynnego  w  Garni,  zawierającego  jednocześnie  elementy  hellenistyczne  i  nawiązujące  do  tradycji
Ormian. Powrót na obiadokolacje i nocleg do Erywania.



Dzień 5. 26.09.2018 – środa  Śniadanie godz. 09.00. Przejazd z Erywania do miasteczka Eczmiadzyn. Katedra w
Eczmiadzynie  jest  najstarszą,  chrześcijańską   świątynią   w  Armenii,  wybudowaną  w  latach  301-303  przez  św.
Grzegorza Oświeciciela, założyciela Kościoła ormiańskiego. Klasztor dookoła świątyni jest siedzibą katolikosa - głowy
Kościoła ormiańskiego. Katedra jest tak samo ważna dla Ormian jak Bazylika św. Piotra w Rzymie dla katolików.
Obejrzymy także dwa najważniejsze kościoły - Gajane oraz Ripsime. Przejazd i zwiedzanie ruin świątyni z VII w. w
Zvartnoc-  to  kompleks  budynków  wzniesionych  w  VII  w.  obecnie  w  ruinie,  posiadających  olbrzymią  wartość
architektoniczną. Widok ze Zwartnoc na św. górę Ararat, położoną obecnie na terenie Turcji. Powrót do hotelu na
obiadokolację i nocleg.

Dzień 6. 27.09.2018 – czwartek  Śniadanie godz. 08.00, następnie wyjazd do kompleksu klasztornego Norawank,
usytuowanego  na  skalnej  półce  w  głębokim  wijącym  się  wąwozie  dopływu  rzeki  Arpa.  Przejazd  i  zwiedzanie
obronnego  klasztoru  Tatew,  malowniczo  położonego  w  górzystym  otoczeniu,  na  przylądku  uformowanym  przez
głęboki rzeczny wąwóz. Dla chętnych przejazd kolejką linową Tatev Wings- najdłuższa na świecie kolejka linowa-
oddana do użytku w 2010 r. kosztowała 18 mln dolarów, długość 5,7 km.  Przejazd do Zorats Karer - cmentarza z
epoki brązu - armeński Stonehenge - zespół stojących kamieni. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 7. 28.09.2018 – piątek Śniadanie godz. 09.00. Wizyta w wytwórni koniaku Ararat, degustacja i zakupy. Czas
wolny. Obiadokolacja. Wieczór armeński, występ zespołu tanecznego. Impreza integracyjna i zielona noc. Nocleg.

Dzień 8. 29.09.2018 – sobota Śniadanie godz. 09.00. Wymeldowanie i wyjazd na lotnisko godz. 13.00. Wylot godz.
15.30. Powrót do Warszawy godz. 20.30. 


