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Perły Kaukazu 15 dni
Armenia, Gruzja, Azerbejdżan
Erewan, Garni, Geghard, Amberd, Eczmiadzyn, Zwartnoc, Chor Wirap, Areni, Norawank, Tatev, Goris, jezioro Sevan, Dilijan,
Tbilisi, Mccheta, Gori, Akhaltsikhe, Vardzia, Ananuri, Kazbegi, Baku, Gobustan, Szemaha, Szek, Kisz
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina 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 r. 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 w. 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 / 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. 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 / Tatev / jezioro Sevan / Dilijan
Wizyta w monastyrze Tatev, do którego dotrzemy najdłuższą kolejką górską świata znajdującą się w księdze rekordów Guinnessa.
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 Hayravank, z którego
rozpościera się widok na jezioro. Wizyta na cmentarzu Noratus, gdzie znajduje się największe skupisko chaczkarów w całej
Armenii. Przejazd do Dilijan. Nocleg w Dilijan.
6 dzień Dilijan / Tbilisi
Przejazd do ormiańsko - gruzińskiej granicy w miejscowości Sadakhlo (zmiana autobusu). Podróż do 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 w. 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 r. 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 r.u, 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 w.u przed naszą erą. Kościół na jej
terenie powstał w 985 r. a obecny kształt uzyskał po przebudowach w 1354 r. Nocleg w Tbilisi.

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.
Transfer na dworzec kolejowy i przejazd pociągiem nocnym do Baku (miejsca leżące).
Uwaga: Możliwość zakończenia wycieczki w Gruzji. Zamiast przejazdu do Baku będzie zakwaterowanie w hotelu w Tbilisi.
Przelot do Warszawy 10 dnia wycieczki. Nocleg, transfer na lotnisko i przelot bez asysty pilota. Cena poniżej.
10 dzień Baku
Przyjazd do Baku w godzinach porannych. Piesze zwiedzanie stolicy Azerbejdżanu zaczniemy od średniowiecznego,
otoczonego murami starego miasta czyli miasta wewnętrznego – Iczeri Szecher. Jest to plątanina wąskich uliczek z licznymi
kramami, sklepami oraz meczetami, gdzie można poczuć smak prawdziwego Kaukazu. Zwiedzanie symbolu i wizytówki miasta
Pałacu Szachów Szyrwanu, który wraz z miastem wewnętrznym oraz 30 m. Basztą Dziewiczą
tworzy spójną całość.
Wejście na basztę, aby podziwiać panoramę miasta. Wizyta przy pomniku i cmentarzu, który poświęcony jest ofiarom radzieckiej
interwencji w Azerbejdżanie w 1990 r. i wojny o Górski Karabach. Oglądanie z zewnątrz Meczetu Muhammada uważanego za
najstarszy zabytek w mieście oraz Meczetu Piątkowego – najważniejszego meczetu stolicy. Zakwaterowanie i czas wolny. Po
kolacji wycieczka aby obejrzeć Baku nocą, którego zabytki i inne obiekty są bajecznie podświetlone. Nocleg w Baku.
11 dzień Baku / Gobustan
Przejazd do położonego na południowo-wschodnim krańcu Wielkiego Kaukazu Parku Narodowego Gobustan . Znajdujący
się na skraju morza Kaspijskiego park, słynnie z finezyjnych formacji skalnych oraz rysunków skalnych z wyrytymi na nich
obrazkami przedstawiającymi zwierzęta i ludzi. Najstarsze petroglify pochodzą ponoć sprzed 20 000 lat. W miarę możliwości
przejazd do błotnych wulkanów. Na terenie Azerbejdżanu znajduje się blisko połowa z wszystkich wulkanów błotnych na
świecie. Niektóre z nich osiągają wysokości do 400 m. Powrót do Baku na dalsze zwiedzanie stolicy, aby podziwiać prace
wielkich polskich architektów Józefa Gosławskiego czy Józefa Płoszki. Oglądanie pochodzącej z 1912 r. Filharmonii Narodowej,
Pałacu Ismalija, który obecnie pełni funkcje Prezydium Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu oraz Pałacu Szczęścia.
Wieczorem krótki rejs po morzu Kaspijskim. Nocleg w Baku.
12 dzień Baku / Yanar Dag
Przejazd na dalsze zwiedzanie półwyspu Apszerońskiego, który przez wieki był pod bardzo silnym wpływem zoroastryzmu.
Słynie on z najlepszych fig, winogron oraz szafranu na całym Kaukazie. Zwiedzanie zoroastryjskiej Świątyni Ognia w Surakhani,
która jest nazywana domem ognia. Zgodnie z legendą przez wieki było to miejsce, gdzie płonęły wieczne ognie. Przejazd do
Yanar Dag czyli „Płonącej Góry”, gdzie w miejscach wydobywania się gazu ziemnego od wieków płoną ognie. Po drodze postój przed
zbudowanym w XII – XIV w. Zamku Mardakan. Inicjatorem budowy był szach Akhsitan I (1160-1197), który przeniósł stolicę
królestwa Samaxi do Baku. Zamek był wybudowany jako system fortyfikacji mający chronić nową stolicę. Powrót do Baku.
Zwiedzanie cudu XXI w. architektury – Centrum Hejdara Alijewa. Zaprojektowane przez Zahę Hadid centrum jest narodowym
symbolem współczesnego Azerbejdżanu i pełni funkcję głównego obiektu kulturalnego w tym kraju. Ten lekki futurystyczny obiekt
na tle ciężkich i monumentalnych w formie budynków ery sowieckiej, jest przykładem odnowy i transformacji kraju. Wizyta w
muzeum dywanów. Nocleg w Baku.
13 dzień Baku / Szemacha / Szeki / Kisz
Opuszczamy bajkowe Baku i udajemy się do Szeki (350 km., ok.50 godz.), które jest uważane za jedno z najstarszych i
najpiękniejszych miast w kraju. W czasie podróży będziemy mogli zaobserwować jak bezkresny pustynny krajobraz ustępuje miejsca
gęsto zalesionym obszarom górskim. Po drodze postój w Szemacha – dawnej stolicy Szyrwanu, aby zobaczyć wybudowany w X w.
meczet Juma oraz w Maraza, w którym znajduje się mauzoleum Diri Baba. Po przyjeździe do Szeki zwiedzanie Letniego Pałacu
Chanów. Obiekt był letnią rezydencją władców chanatu szekijskiego, a obecnie jest zaliczany do najcenniejszych zabytków w kraju.
Niezapomnianą atmosferę pałacu tworzą bogate zdobienia, freski oraz kolorowe okna. Ostatnią atrakcją dnia będzie postój w albańskiej
wiosce Kisz, gdzie znajduje się kościół św. Elizeusza. Jest to najstarszy kościół na terenie Albanii Kaukaskiej – nazywany „matką
wszystkich kościołów albańskich” na Kaukazie. Nocleg w Szeki.
14 dzień Szeki / Lagodekh / Tbilisi
Przejazd do Tbilisi przez przejście graniczne w Lagodekh (zmiana autobusu). Po przyjeździe czas wolny. Transfer do hotelu na
wypoczynek. Przelot do Warszawa z możliwą przesiadką.
W przypadku przelotu z Baku nie będzie powrotu do Tbilisi.
15 dzień Powrót do Warszawy
- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego
Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

21.03 - 04.04.2020

AGA - 3/20

3995 PLN + 1655 USD*

430 USD*

02.05 - 16.05.2020

AGA - 4/20

3995 PLN + 1655 USD*

430 USD*

08.08 - 22.08.2020

AGA - 8/20

3995 PLN + 1655 USD*

430 USD*

10.10 - 24.10.2020

AGA - 10/20

3995 PLN + 1655 USD*

430 USD*

14.03 - 28.03.2021

AGA - 3/21

3995 PLN + 1655 USD*

430 USD*

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Cena pakietu bez Azerbejdżanu: 3350 PLN + 1095 USD.

Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Erewan i Tbilisi lub Baku - Warszawa z
możliwą przesiadką.
2. Przejazdy wg programu autokarami lub mikrobusami.
3. Przejazd pociągiem nocnym trasie Tbilisi - Baku (miejsca leżące).
4. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** plus w pokojach 2-os. z łazienką
i klimatyzacją (2 osoby w pokoju).
5. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
10. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
11. Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:
1.Wizy do Azerbejdżanu (23 USD/os. płatne kartą przy
uzyskiwaniu wizy online).
2.Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków.
3.Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (70 USD
płatne w Armenii).
4.Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych
programem zwiedzania.
5.Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
6.Usług tragarzy na lotniskach, dworcu kolejowym i w hotelach.
Wymagania dot. paszportu RP:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu
do Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolne strony.
Osoby podróżujące z paszportem RP do Armenii i Gruzji w
celach turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu
obowiązku wizowego.
Wiza do Azerbejdżanu:
Wiza turystyczna do Azerbejdżanu wyrabiana jest elektronicznie.
Wnioski należy składać za pośrednictwem strony internetowej
https://evisa.gov.az/en/ Koszt 23 USD - płatność kartą. Wizę
należy przesłać do biura na 3 tygodnie przed wylotem.
UWAGA Do Azerbejdżanu nie wolno wwozić żadnych rzeczy w
tym przewodników, pamiątek związanych z Armenią.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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