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Przygoda u stóp góry Ararat



Ilość osób:

Miejsce:

Termin:

Min. 12, max 20 osób

Armenia 

24-31.05.2021, 8 dni

Co wiemy o Armenii? Zazwyczaj niewiele.

Wyprawy do Armenii to niepowtarzalna okazja, aby poznać

perły Kaukazu, m.in. Erywan – stolicę, średniowieczne

monastyry wybudowane w górach, a także różnorodność

kulturową. Pozwól by Armenia oczarowała Cię swoim pięknem

– malowniczymi górami, bajkowo położonym jeziorem Sewan,

niesamowitą kuchnią i trunkami, a przede wszystkim

mieszkańcami, słynącymi z gościnności i otwartości!

„Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”



DZIEŃ 1: Erywań 

PROGRAM WYJAZDU

03:50 Przylot do Erywania (wylot z Warszawy wieczorem dnia

poprzedniego 24.05.2021 o godz. 22:15)). Nocleg i śniadanie w hotelu.

City tour po stolicy Armenii – Erywaniu.

Degustacja Premium słynnej brandy Ararat.

Ararat to jedyna na świecie brandy sprzedawana jako koniak. Stało się tak, 

ponieważ w 1902 roku Ararat wygrał nagrodę Grand-Prix w Paryżu, a 

Francuzi byli pod tak wielkim wrażeniem, że zezwolili przedsiębiorstwu 

Yerevan Brandy prawnie nazywać swój produkt koniakiem.

DZIEŃ 2: Erywań – Khor Virap – Noravank - Goris

Przejazd do klasztoru Khor Virap, który jest zjawiskowo położony na tle

góry Ararat. Po drodze przystanek z widokiem na biblijną górę Ararat.

Klasztor Khor Virap jest głównie znany dzięki niesamowitemu widokowi.

Przepięknie komponuje się on na tle Araratu – jeśli tylko szczęście dopisze i

mamy dobrą widoczność!

Lunch w wyjątkowej restauracji w grocie skalnej, a następnie degustacja

słynnych ormiańskich win, które są mocną konkurencją do znanych nam

gruzińskich trunków!

Przejazd na południe do Goris, gdzie znajdują się pozostałości

średniowiecznej wioski wykutej w skałach. Kolacja i nocleg.



DZIEŃ 3: Goris – Tatev – Noraduz - Sevan

PROGRAM WYJAZDU

Po śniadaniu przejazd do klasztoru Tatev, wjazd najdłuższą kolejką

górską na świecie – 5,7 km długości!

Tatev to monastyr na samym szczycie smaganej wiatrem skały. Przez wieki to

on był najbardziej oblegany – najpierw przez wrogów, potem przez turystów.

Teraz największą atrakcją jest wpisana do księgi rekordów Guinnessa

najdłuższa na świecie kolejka górska, Skrzydła Tatevu. - Kolej porusza się z

prędkością 37 km na godzinę a podróż w jedną stronę trwa 11 minut.

Ciąg dalszy podróży nad jezioro Sevan. Przystanek w Noraduz,

gdzie zwiedzimy wyjątkowy cmentarz z największym światowym

nagromadzeniem zabytkowych chaczkarów (ponad 800).

Chaczkar – ormiańska kamienna stela lub płyta wotywna upamiętniająca

szczególne wydarzenia lub osobę. Chaczkary umieszczane są w: murach

świątyń, wejściach grobowców, na rozstajach dróg na cmentarzach Są

ozdobione bogatą ornamentyką z krzyżem ormiańskim oraz napisem

upamiętniającym zdarzenie lub fundatora.

Kolacja nad jeziorem Sevan i nocleg.



DZIEŃ 4: Sevan – Apaga resort

PROGRAM WYJAZDU

Po śniadaniu udamy się na małą wspinaczkę do miejsca, gdzie zostały

wzniesione klasztory – widok (i wspinaczka po schodach ☺) zapiera

dech w piersiach!

Samo jezioro znajduje się na wysokości 1899 m n.p.m., a klasztor

Sewanawank charakteryzuje się super widowiskowym położeniem.

Można szukać fantastycznych kadrów w nieskończoność!

Sewan – największe jezioro w Republice Armenii, a także największe jezioro

Kaukazu i jedno z najwyżej położonych jezior świata.

Zmienimy krajobraz przemieszczając się w rejon Tawusz do resortu w

górach Apaga.

Popołudnie i nocleg w resorcie górskim. Dla chętnych aktywności w

Yell Extreme Park (w Apaga resort): jazda konna, trekking, przejażdżki

4x4 czy największa atrakcja miejsca Zip-lining – najdłuższy przejazd to

750 metrów!! https://yellextremepark.com/

Po kolacji ognisko i oglądanie gwiazd do białego rana.

https://yellextremepark.com/


DZIEŃ 5: Apaga-Geghard-Garni-Erywań

PROGRAM WYJAZDU

Po śniadaniu wyruszymy w drogę powrotną w kierunku Erywania.

Pierwszym przystankiem będzie klasztor Geghard z XII w wpisany na

listę UNESCO. Najpiękniej położony w całej Armenii!

Monastyr jest absolutnie spektakularnie położony w surowej i majestatycznej

scenerii. Wijący się wąwóz Gegharadzor ze swoimi wysokimi i stromymi urwiskami

jest bardzo malowniczy, a widok na klasztor otwiera się nagle za zakrętem drogi,

która do niego prowadzi.

Udamy się dalej do wąwozu Garni, gdzie zjemy lunch w wyjątkowym

ogrodzie wraz z poznaniem tajników pieczenia ormiańskiego chleba –

lawasz.

Po obiedzie przesiądziemy się do atrakcji lokalnej - samochodów Lada

Niva 4x4 i wjedziemy w wąwóz aby zobaczyć na własne oczy piękno

Kamiennej Symfonii.

Przyjazd do Erywania wieczorem. Wyjście na pokaz tańczących

fontann.





DZIEŃ 6: Erywań-Echmiadzin-Zvartnots-Erywań

PROGRAM WYJAZDU

Po śniadaniu zwiedzanie Eczmiadzynu (UNESCO) – ormiańskiego

"Watykanu", gdzie ponoć znajdują się fragmenty Arki Noego,

znalezione podczas wykopalisk archeologicznych w pobliskich ruinach

świątyni Zwartnoc (UNESCO).

Domowy lunch w Zara’s i małe warsztaty gotowania po ormiańsku!

Popołudnie w Erywaniu czas na zakupy na Wernisażu - stylowym targu

staroci.

Pożegnalna kolacja z muzyką na żywo!

DZIEŃ 7: Erywań-Warszawa

Wylot do Warszawy.



CENA: 1 120 EUR 

+przelot ok. 1300-1500 PLN

GRUPA: 16- 20 osób

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• Zakwaterowanie w hotelach/resortach w pokoju dwuosobowym z

łazienką

• Transfery na wyłączność

• Wyżywienie : śniadania, lunche, kolacje x 6

• Butelka wody mineralnej na dzień

• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

• 4x4 w wąwozie Garni

• 30 min rejs po jeziorze Sewan

• Degustacja Premium w Ararat

• Opieka pilota z ramienia Margot Travel

• Lokalny przewodnik na miejscu

• Usługa concierge – oddelegowana osoba do kontaktu 24h

• Ubezpieczenie KL 100 000 EUR w Signal Iduna

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjn

Cena nie zawiera:

• Przelotu Warszawa-Erywań-Warszawa (sugerowany bezpośredni PLL LOT)

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego

• Aktywności w resorcie Apaga

• Wydatków własnych

• Napojów bezalkoholowych i alkoholowych

CENA: 1 170 EUR 

+przelot ok. 1300-1500 PLN

GRUPA: 12- 15 osób
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