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KOLEBKA CHRZEŚCIJAŃSTWA
Erywań – Eczmiadzyn – Zwartnoc – Chor Wirap – Areni – Norawank – Geghard – Garni – Jezioro
Sewan – Sanahin – Hachpat – Tbilisi – Mccheta – Kaukaz –
Dawid Garedżi – Kachetia – Tbilisi

Dzień 1: WYLOT DO ARMENII
O ustalonej godzinie spotykamy się na lotnisku. Przelot do stolicy Armenii - Erywania.
Dzień 2 ERYWAŃ
Rano przylecimy do Erywania. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, krótki odpoczynek. Przed południem rozpoczniemy
zwiedzanie miasta, zobaczymy kościół Katoghike - najstarszy ocalały kościół w Erywaniu, 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 ormiańską, 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, ARENI, NORAWANK
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. Następnym
punktem programu będzie Areni – miejsce, gdzie znajduje się najstarsza na wiecie winiarnia, która liczy 6000 lat. Degustacja
wina. Dalej udamy się do klasztoru Norawank, jednego z najwspanialszych zabytków kraju. Wieczorem powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5 GEGHARD, GARNI, JEZIORO SEWAN
Po śniadaniu wyjedziemy z Erywania i udamy się do klasztoru Geghard, obejmującym kościoły i grobowce wykute w skale. To w
tym miejscu przechowywano szczątki św. Andrzeja i św. Jana oraz Włócznię
Przeznaczenia, od której klasztor wziął swoją nazwę. Zupełnie innego rodzaju zabytkiem, który zobaczymy jest świątynia w Garni,
pochodząca z I w. n.e., a poświęcona Mitrze. Stąd przejedziemy nad Jezioro Sewan – najwyżej położone jezioro – 2000 m n.p.m.
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").
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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. Następnie przejedziemy do Gruzji. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Tbilisi.
Dzień 7 TBILISI
Po śniadaniu zwiedzanie miasta rozpoczniemy od nawiedzenia kościoła świętych Piotra i Pawła oraz największej budowli
sakralnej Gruzji - soboru katedralnego Trójcy Świętej, będącego siedzibą Katolikosa. Następnie zobaczymy cerkiew i most
Metechi, przejdziemy do dzielnicy łaźni tureckich, aby zobaczyć górującą nad miastem twierdzę Narikala (IV w), później cerkiew
Mama Dżwari, cerkiew Sioni (VI w.) z oryginałem krzyża św. Nino i relikwiami apostoła Tomasza. Dzień zakończymy na Alei
Rustaweliego – reprezentacyjnym bulwarze stolicy. Kolacja. Dla chętnych spacer po ”Nocnym Tbilisi”. Nocleg.
Dzień 8 MCCHETA
Rano śniadanie. Następnie wyjedziemy do Mcchety, dawnej stolicy Gruzji i kolebki jej chrześcijaństwa. Nawiedzimy cerkiew
Dżwari na pionowej skale, Monaster Samtawro – wybudowany w IV wieku przez króla Miriana, na miejscu pierwszej siedziby św.
Nino oraz katedrę Sweticchoweli – byłą rezydencję Katolikosów. Obecna budowla, jest miejscem przechowywania wielkiej
świętości – Chitonu Zbawiciela. Dzięki temu Mcchetę nazywają ”Drugą Jerozolimą”. Oprócz tego znajduje się tu płaszcz proroka
Eliasza i stopa apostoła Andrzeja. Na zakończenie nawiedzimy Monaster Szio-Mgwime, gdzie najważniejszą budowlą jest cerkiew
św. Jana Chrzciciela z VI w. Z tego samego okresu pochodzą też cele, wykute przez mnichów w pionowej skale. Powrót do Tbilisi.
Kolacja. Nocleg.
Dzień 9 KAUKAZ
Śniadanie. Po nim wyjazd ”Gruzińską Drogą Wojenną” w kierunku Kazbegi, łączącą Tbilisi z Rosją. Po drodze zobaczymy Ananuri jeden z najważniejszych zabytków gruzińskiej architektury, położony nad sztucznym, turkusowym zalewem. Obecnie jest to
kompleks złożony z cytadeli, trzech cerkwi oraz wieży z piramidalnym dachem, Monaster Lomisi św. Jerzego w stylu osetyjskim,
przełęcz Krzyżowa (2380 m). Dojeżdżamy do Kazbegi, skąd widać Kazbek (5033 m). Nad wioską króluje słynna XIV-wieczna
cerkiew Świętej Trójcy (2170 m), do której dotrzemy samochodami terenowymi. To właśnie tu, w przeszłości przechowywano
krzyż św. Nino. Powrót do Tbilisi. Kolacja.
Dzień 10 DAWID-GAREDŻI, KACHETIA
Rano, po śniadaniu wyjedziemy na pustynię przy granicy z Azerbejdżanem. Nawiedzimy skalny kompleks monasterski DawidGaredżi. Składa się on z kilkuset wydrążonych w skałach pomieszczeń, ciągnących się na długości blisko 25 km. Znajdziemy tu 7
skalnych monasterów, z których najstarszy został założony w pierwszej połowie VI w., przez św. Dawida Garedżi, jednego z 13
Syryjskich Ojców. Następnie kierujemy się do Ninocmindy – jednego z najstarszych zabytków architektury
wczesnochrześcijańskiej, a dalej do Signagi – miasteczka znanego ze swego przepięknego, tarasowego położenia na zboczu góry,
wąskich uliczek oraz okazałej twierdzy z 28 basztami. Stąd udamy się do żeńskiego monasteru Bodbe, zbudowanego miedzy IV a
IX stuleciem. Znajduje się tu cerkiew, wybudowana nad grobem krzewicielki gruzińskiego chrześcijaństwa, św. Nino. W drodze
powrotnej odwiedzimy wytwórnię wina ”Badagoni” połączoną z degustacją wina. Powrót do Tbilisi. Kolacja.
Dzień 11 POWRÓT DO POLSKI
We wczesnych godzinach porannych transfer na lotnisko, powrót do kraju.
Świadczenia:
• Przelot samolotem;
• Transfery busem lub autokarem na całej trasie pielgrzymki;
• 9 noclegów w hotelach *** (pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami);
• Wyżywienie 2 razy dziennie: 9 śniadań, 9 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.

