Biuro Podróży ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o.
32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 2 D
Tel./Fax: +48 12 276 24 39
Tel. kom. +48 791 110 721
www.orlando.com.pl, orlando@orlando.com.pl
NIP: 944-20-64-651, REGON: 351384359, KRS: 0000118138
Raiffeisen Bank nr rach.: 25 1750 1048 0000 0000 0259 1863

KRAJ PIERWSYCH CHRZEŚCIJAN
Erywań – Eczmiadzyn – Zwartnoc – Chor Wirap – Norawank – Tatew – Areni – Jezioro Sewan –
Diliżan – Sanahin – Hachpat – Garni – Geghard – Asztarak – Sachmosawank – Amberd – Erywań

Dzień 1: WYLOT DO AMENII
O ustalonej godzinie spotykamy się na lotnisku. Przelot do stolicy Armenii - Erywania.
Dzień 2: EYWAŃ
Rano przylecimy do Erywania. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, krótki odpoczynek. Przed południem rozpoczniemy
zwiedzanie miasta, zobaczymy kościół Katoghike - najstarszy ocalały kościół Erywania, Kaskadę – Centrum Sztuki Cafesjana współczesne połączenie schodów, ogrodów i fontann; fortecę Erebuni z VIII wieku p.n.e., Operę i Plac Republiki oraz słynne
Muzeum Manuskryptów Matenadaran. Po południu nawiedzimy największą świątynię Armenii katedrę św. Grzegorza
Oświeciciela. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych możliwość udziału w pokazie ”Tańczących Fontann”.
Nocleg.
Dzień 3: ECZMIADZYN – ZWARTNOC
Rano po śniadaniu wyjedziemy do Eczmiadzyna – jednego z najświętszych miast Armenii, „ ormiańskiego Watykanu”, siedziby
Katolikosa. Zwiedzimy najważniejszą świątynię ormiańska, a zarazem najstarszą na świecie - katedrę ”Kościół-Matkę Wszystkich
Ormian”, wybudowaną przez Grzegorza Oświeciciela na początku IV w., kościoły św. Gajane i św. Ripsime oraz Dom Katolikosa, w
którym według podań przechowywana jest Święta Włócznia i fragment Arki Noego. W drodze powrotnej zatrzymamy się przy
ruinach VII w. katedry w Zwartnoc. Po południu powrócimy do Erywania. Tego dnia zobaczymy jeszcze Pomnik i Muzeum
Holokaustu. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 4: CHOR WIRAP – NORAWANK – TATEW – ARENI
Wcześnie rano po śniadaniu przejedziemy do jednego z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa - Chor Wirap. To tutaj Armenia,
jako pierwszy kraj na świecie, została ochrzczona. Stąd roztaczają się wspaniałe widoki na biblijny Ararat oraz Turcję. Następnie
udamy się do klasztoru Norawank, jednego z najwspanialszych zabytków kraju, na który składają się kościoły św. Szczepana, św.
Grzegorza i św. Jana Chrzciciela z początku XIII w. Następnie udamy się do Górskiego Karabachu, aby móc podziwiać wpisany na
listę UNESCO monaster Tatew, będący jedną z perełek sakralnej architektury Armenii. Do monasteru dostaniemy się najdłuższą
na świecie kolejką linową, ponieważ klasztor wznosi się tuż nad krawędzią olbrzymiej przepaści. Główną jego cześć stanowi
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kościół św. Piotra i Pawła, wzniesiony na początku X wieku. W drodze powrotnej zatrzymamy się w Areni – miejsce, gdzie
znajduje się najstarsza na świecie winiarnia, licząca 6000 lat. Wieczorem powrócimy do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 5: JEZIORO SEWAN
Po śniadaniu przejedziemy nad Jezioro Sewan – najwyżej położone górskie jezioro – 2000 m n.p.m. Jego krystaliczne wody
zmieniają swoją barwę kilka razy w ciągu dnia. Wejdziemy na wierzchołek półwyspu i zobaczymy zbudowany 1300 lat temu
kościół Sewanawank ”Czarny Klasztor” - miejsce „zesłania” przez Katolikosa mnichów za różne przewinienia. Następnie
zobaczymy klasztor Hajrawank, czyli "Klasztor Ojca". W drodze do hotelu zatrzymamy się przy kompleksie klasztornym, ukrytym
w lesie, Hagarcin w Diliżan. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: SANAHIN – HACHPAT
Rano po śniadaniu przejedziemy do klasztorów Sanahin z X w. oraz Hachpat będących przykładem najznamienitszej ormiańskiej,
średniowiecznej architektury. Te dwa kompleksy klasztorne (wpisane na Listę UNESCO) były ośrodkami naukowymi. Klasztory te
znajdują się na północy Armenii, na granicy z Gruzją w granicach Aławerdy – miasta ”darowanego przez Boga” - położonego
malowniczo na stromych zboczach kanionu. Wieczorem powrócimy do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7: GARNI – GEGHARD
Rano po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Stąd udamy się do Garni – świątyni boga Mitry z I w. Po przyjęciu przez Armenię
chrztu stała się letnią rezydencją rodziny królewskiej. Po południu przejedziemy do klasztoru Geghard – częściowo wykutego w
skale. Po południu powrócimy do Erywania, odwiedzając miejski bazar ”Wernisaż” pełen pamiątek i dzieł sztuki. Wieczorem
zakwaterujemy się w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8: ASZTARAK– SACHMOSAWANK – AMBERD
Rano po śniadaniu przejedziemy do Asztarak, gdzie znajduje się wiele zabytków historii i architektury Armenii. Jednym z nich jest
kompleks 3 kościołów z unikalnymi freskami: Karmrawor (czerwony), Spitakawor (biały), Tsiranawor (pomarańczowy). Według
legendy zostały one ufundowane przez 3 siostry, zakochane w tym samym młodzieńcu. Następnie przejedziemy, żeby zobaczyć
Sachmosawank, którego nazwę można przetłumaczyć jako “klasztor psalmów”, Krzyż upamiętniający przyjęcie Chrześcijaństwa
oraz aleję bukw alfabetu ormiańskiego. Ponadto zwiedzimy fortecę Amberd z IX w. Wieczorem powrócimy do hotelu na
obiadokolację i nocleg.
Dzień 9: POWRÓT DO POLSKI
We wczesnych godzinach porannych transfer na lotnisko i przelot do kraju.

TERMIN oraz CENA do ustalenia !
ŚWIADCZENIA:

•
•
•
•
•
•
•
•

Przelot samolotem;
Transfery busem lub autokarem na całej trasie pielgrzymki;
7 noclegów w hotelach *** (pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami);
Wyżywienie 2 razy dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;
Ubezpieczenie: KL, NNW, choroby przewlekłe;
Degustacja wina;
Opieka doświadczonego pilota;
podatek Vat.

Uwagi:
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, taksy klimatycznej, słuchawek podczas zwiedzania
(kwota dodatkowa podana podczas kalkulacji programu, płatna u pilota w autokarze), napojów do obiadokolacji, dopłaty do pokoju
jednoosobowego, dodatkowych ubezpieczeń, świadczeń niewymienionych w ofercie.
B.P. „ORLANDO TRAVEL” ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW.

