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Perły Kaukazu – Armenia i Gruzja  10 dni 

 

Erewan /  Garni / Geghard  / Amberd / Eczmiadzyn / Zwartnoc  / Chor Wirap / Areni / Norawank / Tatev / Goris / jezioro Sevan  

Haghpat / Tbilisi / Mccheta / Gori / Akhaltsikhe / Vardzia / Ananuri / Kazbegi   
 

Program wycieczki 
 

1 dzień  Wylot z Warszawy   

Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Erewanu z możliwą przesiadką. 

 

2 dzień  Erewan / Garni / Geghard   

Przylot do Erewanu, stolicy Armenii. Przejazd do hotelu na śniadanie i wypoczynek. Zwiedzanie miasta: Park Pamięci oraz 
Muzeum Ludobójstwa Ormian, poświęcony pamięci ofiar ludobójstwa w 1915 roku. Spacer po głównym placu miasta – placu 
Republiki. Wizyta w fabryce brandy, gdzie produkuje się jedną z najlepszych odmian tego alkoholu na świecie. Przejazd do 
miejscowości Garni, uchodzącej za miejsce kultów przedchrześcijańskich. Następnie przejazd przez dolinę rzeki Azat do 

częściowo wykutego w skale klasztoru Geghard . Wieczorem kolacja połączona z pokazem ormiańskich tańców 

folklorystycznych. Nocleg w Erewanie. 
 

3 dzień  Erewan / Amberd / Eczmiadzyn / Zwartnoc     

Przejazd do VII wiecznej twierdzy Amberd położonej na stokach najwyższej góry Armenii – Aragat  (2300 m. n.p.m.), powyżej 

miejsca, gdzie zbiegają się wąwozy rzeki Amberd oraz Arkaszen. Twierdza uważana jest za jedno z najcenniejszych zabytków 

architektury ormiańskiej. Następnie przejazd do Eczmiadzynu  – duchowej stolicy Armenii i siedziby katolikosa – zwierzchnika 

kościoła ormiańskiego. Zwiedzanie ruin katedry w Zwartnoc , która została częściowo wybudowana z kamieni wulkanicznych 

w kolorze różowym. Nocleg w Erewanie. 

 

4 dzień Erewan / Chor Wirap / Norawank / Areni / Tatev / Goris   

Przejazd pięknie wijącą się drogą wśród wiosek i winnic do monastyru Chor Wirap, skąd roztacza się zapierający dech 
w piersiach widok na górę Ararat – jeden z symboli Armenii (obecnie znajdujący w Turcji). Wizyta w XIII-wiecznym klasztorze 
Norawank, jednym z najważniejszych w kraju. Po drodze postój w winiarni we wsi Areni, gdzie będzie możliwość degustacji 
i zakupu wina ormiańskiego. Następnie wizyta w monastyrze Tatev, do którego dotrzemy najdłuższą kolejką górską świata 
znajdującą się w księdze rekordów Guinnessa. Jeśli czas powoli przejazd do ormiańskiego Stonehenge – Zorats Karer, gdzie 

zachowały się starożytne grobowce i liczne pionowe skały, które mogły być najstarszym obserwatorium astronomicznym na 
świecie. Przejazd do Goris. Nocleg w Goris. 

 

5 dzień  Goris / jezioro Sevan / Haghpat / Tbilisi    

Przejazd nad jezioro Sevan, drugie największe jezioro typu alpejskiego na świecie. Po drodze zatrzymamy się nad przełęczą 

Selim (2410 m. n.p.m.) aby podziwiać bajkowe krajobrazy Kaukazu. Wizyta w pobliskim klasztorze Sevanavank, z którego 

rozpościera się widok na jezioro. Wizyta na cmentarzu Noratus, gdzie znajduje się największe skupisko chaczkarów w całej 

Armenii.  Wycieczka do słynnego średniowiecznego kompleksu architektonicznego – Haghpat . Przejazd do ormiańsko - 

gruzińskiej granicy w miejscowości Sadakhlo (zmiana autobusu). Podróż do Tbilisi. Nocleg w Tbilisi. 

  

6 dzień  Tbilisi   

Zwiedzanie stolicy Gruzji: spacer po starym mieście, wizyta w pochodzącym z XIII w. kościele Metekhi, w katedrze Sioni, 

która jest główną świątynią gruzińskiego kościoła prawosławnego oraz w cerkwi Anchiskhati, gdzie znajdują się wspaniałe 

freski, których część liczy sobie już prawie 400 lat. Przejazd kolejką linową do ruin  powstałej w IV wieku twierdzy Narikala, która 

majestatycznie góruje ponad czerwonymi dachami tbiliskiej starówki. Przejazd główną ulicą miasta – aleją Rustaweliego. Nocleg 

w Tbilisi. 

  

7 dzień  Tbilisi / Mccheta / Gori / Akhaltsikhe    

Przejazd do Mcchety, historycznej stolicy Gruzji. Zwiedzanie pochodzącego z VI w. monastyru Dżwari  oraz 

jedenastowiecznej katedry Sveti Cchoveli . Przejazd trasą jedwabnego szlaku do Gori, miejsca narodzin Stalina. Po drodze 

zwiedzanie Upliscyche – starożytnego skalnego miasta. Wizyta w muzeum Stalina, na terenie którego znajduję się dom, 

w którym Stalin mieszkał do 1883 roku. Nocleg w Akhaltsikhe. 

  

8 dzień   Akhaltsikhe / Vardzia / Tbilisi   

Przejazd do miejscowości Vardzia, skalnego miasta-klasztoru usytuowanego na zboczu góry Eruszeli. Vardzię zaczęto budować 

za panowania Jerzego III w 1185 roku, natomiast ukończono – pod rządami jego córki, królowej Tamary. Do zwiedzania 
udostępnionych jest około 300 komnat. Postój przy twierdzy Chertwisi. Twierdza położona jest na wysokim, skalistym wzgórzu 

w wąskim kanionie przy zbiegu rzek Mtkwari i Parawani. Budowę twierdzy rozpoczęto w II wieku przed naszą erą. Kościół na jej 
terenie powstał w 985 roku, a obecny kształt uzyskał po przebudowach w 1354 roku. Nocleg w Tbilisi. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1915
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kura_(rzeka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parawani_(rzeka)


9 dzień  Tbilisi / Ananuri / Kazbegi    

Wycieczka do Ananuri – twierdzy leżącej nad rzeką Aragwi. Przejazd samochodami terenowymi do pięknie położonej cerkwi 

Gergeti (2170 m. n.p.m.) w okolicy miejscowości Kazbegi. Przy dobrej widoczności można podziwiać panoramę górskich 

krajobrazów oraz widok na Kazbek (5047 m n.p.m.). Powrót do Tbilisi. Droga częściowo prowadzi przez wąwóz Darialski. 

Nocleg w Tbilisi.  

  

10 dzień  Wylot z Gruzji   

Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z możliwą przesiadką. 

 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  

 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

15.03 - 24.03.2019 AGRU - 3/19 3250 PLN + 980 USD* 275 USD* 

28.04 - 07.05.2019 AGRU - 4/19 3250 PLN + 980 USD* 275 USD* 

15.08 - 24.08.2019 AGRU - 8/19 3250 PLN + 980 USD* 275 USD* 

18.10 - 27.10.2019 AGRU - 10/19 3250 PLN + 980 USD* 275 USD* 

13.03 - 22.03.2020 AGRU - 3/20 3250 PLN + 980 USD* 275 USD* 
  

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
 

Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - Erewan i Tbilisi - Warszawa z możliwą 

przesiadką w jednym z portów lotniczych. 
2. Przejazdy wg programu autokarami lub mikrobusami. 
3. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką 

i klimatyzacją (2 osoby w pokoju).  
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
7. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu. 
8. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
9. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

10. Podatek VAT.   

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (40 USD  

płatne w Armenii). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach. 
 
Wymagania dot. paszportu RP: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę. 
 
Osoby podróżujące z paszportem  RP do Armenii i Gruzji w 
celach turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu 
obowiązku wizowego. 

 
Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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