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Armenia – kraj monastyrów i wulkanów

Program zawiera wszystkie najważniejsze miejsca
i zabytki tego kraju. Zobaczymy świątynię  Khor
Virap  z górą  Arart  w tle, odwiedzimy klasztory
ulokowane  w  niesamowitej  scenerii  górskiej
m.in.Norawank,  Tatew, odpoczniemy  nad
jeziorem  Sewan.  Zwiedzimy  również  piękna
miasta  Erewań  czy  Eczmiandzyn  zwane
„ormiańskim  Watykanem”.  Część  trasy  biegnie
jedną z nitek Szlaku Jedwabnego.

      Nasze  biuro  organizuje  wyjazdy  w  rejon
Kaukazu już od 2005 r. Mamy na tym polu duże
doświadczenie, dzięki czemu mogliśmy stworzyć
naprawdę ciekawą ofertę. 

 

Świadczenia wliczone w cenę:

•przelot Warszawa – Erewań – Warszawa, w tym bagaż podręczny i rejestrowy (polskimi liniami LOT – lot 
bezpośredni),
•opłaty lotniskowe,
•9 dni: 7 noclegów ,
•ubezpieczenie NNW, KL, bagażu w firmie AXA,
•ubezpieczenie bagażu,
•opiekę polskojęzycznego pilota,
•transport busem zgodnie z programem zwiedzania,

Świadczenia nie wliczone w cenę:
•obligatoryjnej składki 13 zł na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
•wyżywienia (ok. 300 zł/os. na cały pobyt, ceny zbliżone do cen w Polsce),
•biletów wstępów (ok. 40-70zł),
•wycieczki fakultatywnej.

Termin i ceny:

Termin
Cena za osobę w pokoju 

3 – osobowym
Cena za osobę w pokoju 

2 – osobowym
1 osoba

(dokwaterowanie*)

12.07 – 20.07.2018 3150 zł 3250 zł 3150 zł

26.07 – 03.08.2018 3150 zł 3250 zł 3150 zł

Cena w tabeli dotyczy jednej osoby.
* pojedyncze osoby kwaterujemy w pokojach 2- lub 3-osobowych, w zależności od dostępności pokoi. Za dodatkową opłatą 
jest możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym.
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Plan wyjazdu:

Plan wyjazdu:

Dzień 1.Wylot o 22.30 z Warszawy do Erewania. Przylot o godz. 5:00. Nocleg w Erewaniu.

Dzień  2.  Zwiedzanie  Erewania  (m.in.  Północna  Aleja,  Plac  Republiki,  opera,  ormiańska  kaskada z
niesamowitym  widokiem  na  górę  Ararat).  Możliwość  zorganizowania  degustacji  w  wytwórni  koniaków
Ararat. Nocleg w Erewaniu.

Dzień 3. Wycieczka do Eczmiandzynu – duchowego centrum Armenii (tzw.„ormiański Watykan”). Znajduje się tu
najstarsza chrześcijańska świątynia w Armenii z 303 r n.e. Po drodze zwiedzamy katedrę Zwartnoc. Cały czas
towarzyszy nam widok biblijnej góry Ararat (5137 m.n.p.m.). Nocleg w Erewaniu.

Dzień  4. Wyruszamy  do  południowo–wschodniej  części  kraju.  Po  drodze  zwiedzimy  pięknie  położone
monastyry Khor Virap, z niesamowitym widokiem na świetą górę Ormian – Ararat oraz Norawank. 
Nocleg w Sisian lub okolicy.

Dzień  5. Udamy  się  do  górskiego  monastyru Tatew.  Zwiedzimy  również Zorac  Karer, zwane  „ormiańskim
Stonehenge”. Nocleg w Sisian lub okolicy.

Dzień  6. Przejazd  do  Parku  Narodowego Dilidżan.  Przejedziemy  przez przełęcz  Selim o  wysokości  2410
m.n.p.m., zatrzymamy się w średniowiecznym „karawan-saraju”, gdzie odpoczywały średniowieczne karawany
podążające Szlakiem  Jedwabnym.  Nad Jeziorem  Sewan w  miejscowości Noratus zobaczymy  cmentarz
ormiański z największym skupiskiem chaczkarów. Nocleg w Dilidżan lub Vanadzor.

Dzień 7. Odpoczynek lub wycieczka fakultatywna do północnej części Armenii. Nocleg w Dilidżan  lub Vanadzor.

 
Dzień 8. Powrót do Erewania. Po drodze zwiedzamy imponujący klasztor Gegard oraz hellenistyczną świątynię
Garni. Czas wolny w Erewaniu na ostatnie zakupy. Nocna odprawa i wylot z Armenii. 

Dzień 9.  Wylot z Erewania o godz. 5:45. Przylot do Warszawy o godz. 6:35.   

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Transport
Podczas wyprawy przemieszczamy się wynajętym, komfortowym autokarem z klimatyzacją.

O programie zwiedzania
Nasze  biuro  specjalizuje  się  w  wyjazdach  w  region  Kaukazu  i  mamy  na  tym  polu  wieloletnie

doświadczenie.  Nie  proponujemy  zwykłych  wycieczek,  które  będą  podobne  do  innych,  ale  zapraszamy  na
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przygodę życia, wyprawę przygotowaną przez specjalistów, zapaleńców w tej dziedzinie. 

Charakter wyjazdu
Program imprezy staraliśmy się wypełnić optymalnie, by zapoznać Państwa z najważniejszymi zabytkami

historycznymi,  przyrodniczymi  a  przede  wszystkim  z  mentalnością  i  kulturą  tego  kraju.  Codziennie  oprócz
zwiedzania  niesamowitych  miejsc  będzie  okazja  do  posmakowania  ormiańskiego  wina  oraz  koniaku,  a  także
ormiańskiej kuchni.

 Wycieczka fakultatywna 

Część atrakcji nie uwzględniliśmy w „obowiązkowym” planie zwiedzania. Nie chcemy „przeładować” 
programu, aby wyjazd był przyjemnością, a nie „męczarnią”. Mimo to wycieczkę fakultatywną polecamy 
wszystkim, gdyż zarówno miejscowość Alawerdi jak przepięknie położone klasztory Haghpat i Sanahin robią 
niesamowite wrażenie.
Wycieczkę fakultatywną opłaca się na miejscu u pilota w dolarach. Koszt wycieczki 20 euro. 

O Armenii 

Armenia, mimo że obecnie jest niewielkim krajem ma bardzo bogatą tradycję i historię sięgającą starożytności.
Był  to  pierwszy  kraj  na  świecie,  który  uznał  chrześcijaństwo  za religię  państwową.  Armenia  zachwyca
wspaniałymi  zabytkami  oraz  pięknymi  widokami.  W  trakcie  naszej  wyprawy  m.in.  zwiedzimy  imponujące
kilkunastowieczne monastyry, zlokalizowane w przepięknej górskiej scenerii .Obejrzymy hellenistyczną świątynię,
odpoczniemy nad Jeziorem Sewan, zwanym „Morzem Armenii”, a także zachwycimy się imponującą górą Ararat,
na której według Biblii osiadła Arka Noego.

Zapraszamy do powierzenia nam organizacji Państwa wyjazdu.
Szeroko pojęty WSCHÓD to nasza pasja i destynacja w której czujemy się najlepiej.

Zjeździliśmy już nie jedną tamtejszą ścieżkę, spaliśmy w nie jednym hotelu i zawarliśmy nie
jedną przyjaźń. To wszystko sprawia, że chcemy zarażać naszą pasją do podróży innych.

Serdecznie zapraszamy do Gruzji z biurem CZAJKA TRAVEL 


