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Perły Kaukazu – Armenia i Gruzja 10 dni
Erewan, Eczmiadzyn, Zwartnoc, Chor Wirap, Areni, Norawank, Matenadaran, Garni, Geghard,
jezioro Sevan, Tbilisi, Mccheta, Gori, winnice Kakheti, Signagi, Ananuri, Kazbegi
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Erewanu z możliwą przesiadką.
2 dzień Erewan / Eczmiadzyn / Zwartnoc
Przylot do Erewanu, stolicy Armenii. Zwiedzanie miasta: Park Pamięci oraz Muzeum Ludobójstwa Ormian. Spacer po
głównym placu miasta – placu Republiki. Wizyta w fabryce brandy, gdzie produkuje się jedną z najlepszych odmian tego
alkoholu na świecie. Przejazd do Eczmiadzynu
– duchowej stolicy Armenii i siedziby katolikosa – zwierzchnika kościoła
ormiańskiego. Wizyta w Muzeum Relikwii. Zwiedzanie ruin katedry w Zwartnoc , która została częściowo wybudowana
z kamieni wulkanicznych w kolorze różowym. Nocleg w Erewanie.
3 dzień Erewan / Chor Wirap / Areni / Norawank
Przejazd 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 13-wiecznym klasztorze Norawank, jednym z najważniejszych w kraju. Po
drodze postój w winiarni we wsi Areni, gdzie będzie możliwość degustacji i zakupu wina ormiańskiego. Nocleg w Erewanie.
4 dzień Erewan / Matenadaran / Garni / Geghard
Wizyta w Matenadaran, gdzie znajduje się wiele bezcennych manuskryptów ormiańskich. Przejazd do miejscowości Garni,
uchodzącej za miejsce kultów przedchrześcijańskich. Następnie przejazd przez dolinę rzeki Azat do częściowo wykutego
w skale klasztoru Geghard. Nocleg w Erewanie.
5 dzień Erewan / jezioro Sevan / Tbilisi
Przejazd nad jezioro Sevan, drugie największe jezioro typu alpejskiego na świecie oraz 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 – Sanahin . Przejazd
do ormiańsko - gruzińskiej granicy w miejscowości Sadakhlo. 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. Następnie oglądanie ruin twierdzy Narikala, która majestatycznie góruje
ponad czerwonymi dachami tbiliskiej starówki. Przejazd główną ulicą miasta – aleją Rustaweliego. Nocleg w Tbilisi.
7 dzień Tbilisi / Mccheta / Gori
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 r. Nocleg w Tbilisi.
8 dzień Tbilisi / winnice Kakheti / Signagi
Przejazd do Kakheti – rejonu Gruzji słynącego z produkcji wina. Po drodze wizyta w dziewiętnastowiecznej posiadłości
Tsinandali. Pobyt w mieście warownym Signagi. Zwiedzanie monastyru Bodbe, gdzie znajduje się grobowiec świętej Nino,
apostołki Gruzji. Postój w winiarni połączony z degustacją win. Nocleg w Tbilisi.
9 dzień Tbilisi / Ananuri / Kazbegi
Wycieczka do Ananuri – twierdzy leżącej nad rzeką Aragwi. Przejazd do pięknie położonej cerkwi Gergeti w okolicy
miejscowości Kazbegi, znajdującej się na wysokości ponad 2 tys. m n.p.m. 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.

09.03 - 18.03.2018

AGRU-3/18

3250 PLN + 950 USD*

275 USD*

27.04 - 06.04.2018

AGRU-4/18

3250 PLN + 950 USD*

275 USD*

10.08 - 19.08.2018

AGRU-8/18

3250 PLN + 950 USD*

275 USD*

19.10 - 28.10.2018

AGRU-10/18

3250 PLN + 950 USD*

275 USD*

15.03 - 24.03.2019

AGRU-3/19

3250 PLN + 950 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.
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:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu
do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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