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ARMENIA 

Mały, piękny i wciąż 

nieprzepełniony turystami 

kraj. Raptem trzy miliony 

ludności i wspaniała 

kultura. Armenia słynie nie 

tylko z wyjątkowych 

widoków, ale również 

smaków – podniebienie 

podbija prosty, tradycyjny 

ormiański chleb. Jest czym 
się zachwycać!



Dzień 1

Wylatujemy z Warszawy do 
Erevania.

Dzień 2

Lądujemy na miejscu, kwaterujemy 
się w hotelu i odpoczywamy. Po 
śniadaniu ruszamy, by zwiedzić 
stolicę Armenii. Przed nami m.in. 
pomnik św. Mesropa Masztoca -
twórcy ormiańskiego alfabetu, 
Muzeum Zagłady, pomnik 
Tsitsernakaberd – pamięci 
ludobójstwa Ormian z 1915 r. i wiele 
innych zakątków tego pięknego 
miasta.

Później pojedziemy do winiarni pod 
Erevaniem, gdzie czeka nas 
degustacja wina wraz z lunchem. 
Wracamy do Erevania, by dalej 
zwiedzać i zjeść kolację w hotelu. 
Posiłek umili nam pokaz 
folklorystyczny. 



Dzień 3

Tuż po śniadaniu ruszamy na 

degustację koniaku w firmie Ararat –

znanej na całym świecie marki. 

Później czeka nas przejazd do 

Geghard - to średniowieczny zespół 

klasztorny, częściowo wykuty w skale, 

wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

Widok zapiera dech! 

Lunch zjemy w lokalnej restauracji, a 

zaraz potem zwiedzimy starożytny 

kompleks świątynny Garni. 

Na nocleg i kolację wrócimy do 

Erevania. 



Dzień 4

Dzisiaj dzień pięknych widoków. 
Ruszamy do monastyru Khor-Virap -
położonego na przeciw biblijnej 
góry Ararat 5137m., na której  
osiadła Arka Noego. 

Przed nami roztoczy się 
spektakularna panorama Araratu -
świętej góry Ormian, a zaraz potem 
dotrzemy do miejsca, w którym 
produkuje się wino. Będziemy 
degustować m.in. wino z granatów. 

Dalej czeka nas lunch w jaskiniowej 
restauracji oraz wejście do 
monastyru Noravank z XIIIw., perły 
architektonicznej cerkwi 
ormiańskiej, umieszczonego wśród 
czerwonych skał kanionu. 
Na kolację i nocleg w hotelu 
pojedziemy do miejscowości Goris.



Dzień 5

Po śniadaniu pojedziemy do 
monastyru Tatev. Będziemy jechać 
najdłuższą na świecie gondolą linową 
– zobaczymy spektakularne widoki na 
otaczające góry. 

Podjedziemy pod Orbelian
Caravanserai z XIVw na wysokości 
2410m., a także nad jezioro Sevan, 
zwane morzem i perłą Armenii, które 
zajmuje ok. 5 % powierzchni całego 
kraju. 

Dzień 6

Rankiem czeka nas zwiedzanie 
cmentarzyska Noratus z największym 
skupiskiem kamiennych krzyży 
Khaczkary. To dopiero widok! 
Zobaczymy także monaster 

Sevanavanq. 

Na lunch coś pysznego - będzie 
można zamówić kebab z raków, 
podany z lokalną rybą Siga. Później 
zrelaksujemy się w basenach 
termalnych pod gołym niebem. 
Na kolację i nocleg pojedziemy do 



Dzień 7

Rankiem pojedziemy do ormiańskiej 
stolicy duchowej Echmiadzin – to 
siedziba głowy Kościoła 
ormiańskiego. Później wrócimy do 
Erevania i zrobimy zakupy na 
bazarze Vernissage z rękodziełem 
ormiańskim. To będzie czas na relaks 
i buszowanie wśród kolorowych 
straganów. 

Pożegnalną kolację zjemy w 
tradycyjnej restauracji ormiańskiej, a 

nocleg czeka nas w hotelu z 
przepięknym widokiem na miasto. 

Dzień 8

Żegnamy Armenię i wracamy do 
Polski.


