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EUR 86 1500 1777 1217 7009 9893 0000 

 

ARMENIA – góry, historia, koniak i zapach szaszłyków 
Od 01.05.2020 do 06.05.2020 

Dzień 1: godz. 20:00 zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, odprawa biletowo-bagażowa, godz. 22:15 wylot do 

Erywania. 

 

 Dzień 2: godz. 03:50 przylot do Erywania, przejazd do hotelu, po późniejszym śniadaniu zwiedzanie Erywania - 

miasta z kolorowego tufu wulkanicznego - Plac Republiki, opera, Kaskady z magicznymi tworami sztuki współczesnej, 

świątynia z relikwiami św. Grzegorza Oświeciciela, Wernisaż – targ pamiątek i rękodzieła artystycznego, 

obiadokolacja, wieczorny spacer po ormiańskiej stolicy – tańczące fontanny na Placu Republiki, nocleg w Erywaniu; 

 

 Dzień 3:  Po śniadaniu zwiedzanie : Garni - hellenistyczna świątynia położona na urwistym brzegu kanionu rzeki 

Azat, cyplu, otoczonym wąwozem, wyprawa w głąb malowniczego kanionu, czas na zakup pamiątek i miejscowych 

owoców, obiad w lokalnej restauracji, przejazd do Geghard – zespołu klasztornego z imponującą akustyką, wpisanego 

na listę światowego dziedzictwa UNESCO, powrót do Erywania – warsztaty robienia lawaszu (ormiańskiego chleba) 

w specjalnym piecu tondir i gaty (najbardziej popularnego deseru), nauka przygotowywania kawy parzonej na piasku, 

regionalna kolacja z koniakiem i ormiańską muzyką, nocleg w Erywaniu;  

 

Dzień 4:  Po śniadaniu zwiedzanie: panorama Araratu - świętej góry Ormian, na której według legendy osiadła Arka 

Noego; przejazd najdłuższą na świecie kolejką linową, położone w górach monastyry – Tatew, Norawank, degustacja 

wina z granatu i wódki z morwy w rodzinnej winiarni w Areni, obiadokolacja,  nocleg w Erywaniu; 

 

 Dzień 5: Po śniadaniu zwiedzanie: jezioro Sewan położone na wysokości prawie 2000 m npm, klasztor Sevanavank 

i pole chaczkarów – kamiennych rzeźbionych tablic z krzyżem ormiańskim, odpoczynek nad jeziorem – rejs statkiem, 

obiad w lokalnej restauracji – pstrąg, zwanym księciem Sewanu i raki, wizyta na bazarze w Erywaniu, dla chętnych 

nauka pisania po ormiańsku, obiadokolacja, odpoczynek przed wylotem; 

 

Dzień 6: godz. 02:00 wykwaterowanie z hotelu, 04:40 wylot do Warszawy, 06:30 przylot do Warszawy.  

 

Cena  dla grupy. 15 os – 495 euro./osoby// dla gr.40 osób – 390 eur/os 

 Cena zawiera:  

-  transport: bus z klimatyzacją w Armenii 

 - opiekę  pilota - noclegi w hotelu o standardzie 3* 

 - wyżywienie: dwa posiłki dziennie wg.oferty 

 rejs statkiem - udział w warsztatach kulinarnych, tanecznych, degustacji wina 

-ubezpieczenie  

Cena nie zawiera: 

 -biletu na samolot na trasie Warszawa – Erywań – Warszawa 

- koszty lokalnego przewodnika i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów -45 eur/os. 

- opłaty za TFG- 13,pln/os  

 

OBOWIĄZKOWE POSIADANIE WAŻNEGO PASZPORTU!!! 
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