Armenia i Gruzja(18-09-2017 - 28-09-2017)
Cena: 5460 PLN
Armenia i Gruzja - dwa zupełnie inne światy, które wiele łączy. Oba kraje są ostojami chrześcijaństwa
na Kaukazie, oba mają wiele niezwykłych i cennych zabytków (nie tylko sakralnych!), łączy je
również górzyste ukształtowanie terenu, Mesrop Masztoc, który stworzył dwa różne alfabety
(ormiański i gruziński), oba dzieliły niespokojną historię tego skrawka świata. Warto dodać, że jest to
najstarszy region winiarski na świecie, a kuchnia kaukaska jest oparta na naturalnych produktach,
dzięki czemu najzwyklejszy posiłek jest prawdziwą ucztą smaków. Są to bezpieczne i gościnne kraje,
które oczarowują swoim urokiem i magią. Bezpośrednie połączenia lotnicze sprawiają, że już po 3,5
godzinie lotu możemy przywitać się słowami "Barev dzes" (ormiański) i "Gamardżoba" (gruziński).

Przykładowe zakwaterowanie:
Erywań: Albert House
Goris: Zanger Hotel
Chkalovka (nad jeziorem Sevan): Lavash Hotel
Tbilisi: Georgian House

Ramowy program wyjazdu:
Dzień 1, 18 września 2017, Warszawa/Erywań
Wylot w godzinach wieczornych, ok. 22:30.
Dzień 2, 19 września 2017, Erywań
04:00 – przylot do Erywania, przejazd do hotelu 3* i zakwaterowanie.
Późne śniadanie. Podczas spaceru po stolicy Armenii zobaczymy: plac Republiki i pobliski targ z
rękodziełami tzw. wernisaż, Aleję Północną, gmach opery, Kaskady. Odwiedzimy Matenadaran (znany
Instytut Księgi, który zawiera największą na świecie kolekcję manuskryptów, a wśród nich najstarszą
Ewangelię datowaną na V wiek!). Na tradycyjnym bazarze będziemy mogli kupić ormiańskie
przysmaki: słodycze, suszone i kandyzowane owoce i orzechy. Przejedziemy do muzeum
Ludobójstwa Ormian z 1915 r. Znajduje się tu świerk zasadzony w 2001 r. przez Jana Pawła II. W
2016 r. w czasie pilegrzymki do Armenii miejsce to odwiedził papież Franciszek. Dla chętnych wizyta
w Erywańskiej Fabryce Koniaków Ararat albo Noy. (ok. 10 USD).
Kolacja, a po niej grające fontanny w centrum Erywania. Nocleg.
Dzień 3, 20 września 2017, Erywań/Garni/Geghard/Eczmiadzyn/Zvartnoc/Erywań
Po śniadaniu przejazd do wykutego w skale zespołu klasztornego Geghard (XII-XIII w.), który został
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wg legendy w średniowieczu przechowywano tu
włócznię, która przebiła bok Chrystusa. Klasztor imponuję swoją prostotą i jednocześnie blaskiem
górskiej scenerii wokół. Następnie przejazd do Garni – świątyni z I w. n.e., zbudowanej wg greckich i
rzymskich antycznych wzorców. Usłyszymy tu dźwięk duduka, typowego dla Armenii instrumentu
wykonanego z drewna moreli.
Po południu przejazd do Eczmiadzynu – religijnego i duchowego centrum ormiańskiego
chrześcijaństwa. Według legendy miejsce budowy świątyni wskazał sam Chrystus, a nazwa świątyni
tłumaczona jest jako „miejsce zstąpienia Syna Jednorodzonego”. Zwiedzanie głównej katedry
(pierwszy kościół zbudowano tu w 301 roku!). Wizyta w przykatedralnym muzeum, gdzie zobaczymy
m.in.: świętą włócznię oraz deskę z arki Noego. W dalszej kolejności zwiedzimy zespół monastyrów
Hripsime i Gajene (VII wiek). W drodze powrotnej zatrzymamy się przy pozostałościach katedry
Zwartnoc, która jest wpisana na listę UNESCO. Mówi się, że w VII wieku, kiedy wybudowano katedrę,

miała być najpiękniejszym kościołem na całym świecie. Powrót do Erywania. Kolacja w jednej z
tradycyjnych restauracji, gdzie towarzyszyć nam będzie muzyka na żywo i pieśni ludowe. Nocleg w
Erywaniu.
Dzień 4, 21 września 2017, Erywań/Khor Virap/Noravank/Areni/Zorac Karer/Goris
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd przez Równinę Araracką w kierunku Goris. Po drodze
zatrzymamy się w klasztorze Khor Virap, który znany jest z niezapomnianego widoku na świętą górę
Ararat. Według legendy właśnie w głębokim lochu klasztoru przez 13 lat więziono Grzegorza
Oświeciciela, który był założycielem Kościoła ormiańskiego.
Jadąc dalej, zboczymy nieco z głównej drogi, aby malowniczym wąwozem dotrzeć do jednego z
arcydzieł średniowiecznej architektury ormiańskiej – klasztoru Noravank (z XIII-XIV w.) Obok
wspaniałych budowli i pięknych płaskorzeźb warto zwrócić uwagę na otaczające kościół góry.
Przejedziemy do niewielkiej wsi Areni, gdzie udamy się na degustację wina. Właśnie w tej wsi
archeolodzy odkryli najstarszą znaną światu winiarnię.
Dalej zobaczymy Zorac Karer (Karahundż), zwane ormiańskim Stonehenge. Znajdują się tu słynne
menhiry (częściowo obrobione bloki skalne) datowane na VI tys. przed Chrystusem!
Najprawdopodobniej są one pozostałością najstarszego na świecie obserwatorium astronomicznego.
Przejazd do Goris, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych spacer po Goris i w okolicę
pobliskich formacji wapiennych. Nocleg.
Dzień 5, 22 września 2017, Goris/Tatew/Noratus/Sewanavank
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do stacji kolejki linowej, która zabierze nas do największego
ormiańskiego klasztoru – Tatew (IX wiek). Kompleks wznoszący się nad wysokim kanionem robi
imponujące wrażenie. Na uwagę zasługuje „tańcząca kolumna” – kamienny słup, w okresie
średniowiecza pełniący rolę sejsmografu. Dostaniemy się tam nowo wybudowaną, najdłuższą
pasażerską kolejką linową świata (5,7 km długości) – Księga Rekordów Guinnessa. Klasztor był
jednym z centrum edukacyjnym średniowiecznej Armenii. Mieścił się tu jeden z najstarszych
uniwersytetów na świecie, gdzie wykładano m.in.: przedmioty humanistyczne, nauki ścisłe, muzykę,
sztukę, kaligrafię i malarstwo.
Następnie przejedziemy przez przełęcz Selim (2410m n.p.m.) – piękne górskie widoki i dobrze
zachowany średniowieczny karawanseraj, czyli zajazd dla karawan wędrujących kiedyś Jedwabnym
Szlakiem. Przyjazd nad jezioro Sewan, zwane „ormiańskim morzem”. Jest to jedno z największych na
świecie górskich jezior – leży na wysokości 2 tys. m n.p.m.
Po drodze zatrzymamy się we wsi Noratus, gdzie zobaczymy największe skupisko chaczkarów –
kutych w kamieniu krzyży. Znajduje się tam około tysiąca krzyży, najstarsze z nich pochodzą z
wczesnego średniowiecza. Chaczkary są esencją ormiańskiej kultury, najpiękniejsze z nich mają
formę ażurowych koronek. Następnie zwiedzanie pięknie położonego klasztoru Sewanawank (IX
wiek). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień
6,
23
września
2017,
Sewanavank/Dilidżan/Fioletovo/Odzun/Alaverdi/Haghpat/Sanahin/Tbilisi
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do najsłynniejszego ormiańskiego uzdrowiska – Dilidżan,
gdzie w czasach komunistycznych zwykły odpoczywać gwiazdy i artyści. Po krótkim spacerze po
miasteczku i odwiedzeniu sklepików z rękodziełami, udamy się do nieodległej miejscowości Fioletovo,
gdzie mieszkają Mołokanie – ciekawa chrześcijańska mniejszość etniczna, przybyła z Rosji.
Następnie odwiedzimy bazylikę z VII wieku w miejscowości Odzun i chwilę później dwa niesamowite
związane ze sobą historycznie klasztory: Sanahin i Haghpat. Zwiedzanie klasztoru Haghpat –
średniowiecznej perły architektury armeńskiej, wpisanej na listę UNESCO oraz malowniczo
położonego zespołu klasztornego Sanahin. Przyjazd na granicę z Gruzją. Przekroczenie granicy i
przejazd do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu 3*, kolacja i nocleg.
Dzień 7, 24 września 2017, Tbilisi/Mccheta/Tbilisi
Po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi, jednego z najstarszych miast na świecie: Stare Miasto, świątynia
Metechi, twierdza Narikala, z której rozpościera się widok na całe miasto, katedra Sioni oraz aleja
Szoty Rustawelego, która była świadkiem najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich lat.

Przejazd do Mcchety, starożytnej stolicy Gruzji, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzanie wznoszącego się nad miastem pięknego kościoła Dżwari (wyświęcony w 605 roku!) i
monumentalnej katedry Sweti Cchoweli (XI w.). Kolacja w tradycyjnej gruzińskiej restauracji.
Degustacja typowych gruzińskich potraw i miejscowego wina.
Dzień 8, 25 września 2017, Tbilisi/Signagi/Bodbe/Tbilisi
Śniadanie. Przejazd w stronę prowincji Kachetia, głównego regionu uprawy winorośli. Gruzja jest
ojczyzną wina (tradycje winiarskie liczą tu 7 tys. lat!). Zwiedzanie okolic bogatych w historyczne i
architektoniczne zabytki oraz degustacja wina. Spróbujemy jedynego w swoim rodzaju gruzińskiego
wina „tetri”. Jest to wino białe wytwarzane tradycyjnymi metodami, o właściwościach zdrowotnych
wina czerwonego. W programie m.in. wizyta w urokliwym, malowniczo położonym miasteczku
Signagi i zwiedzanie klasztoru Bodbe (tu znajduje się grób św. Nino, która w IV wieku
schrystianizowała Gruzję). Nasza trasa wiedzie wzdłuż pasma Wielkiego Kaukazu. Powrót do Tbilisi,
kolacja i nocleg.
Dzień 9, 26 września 2017, Tbilisi/Ananuri/Stepancminda
Śniadanie. Wycieczka słynną Gruzińską Drogą Wojenną; obok Swanetii, jest to najbardziej
malownicza część Gruzji. Przejazd pasmem Wielkiego Kaukazu, przekroczenie Przełęczy Krzyżowej
(2379 m n.p.m.) – jest to główne pasmo wododziałowe, czyli geograficzna granica między Europą a
Azją. Zwiedzamy twierdzę Ananuri. Będzie można zobaczyć też położoną na wysokości 2170 m XIVwieczną cerkiew św. Trójcy (Cminda Sameba), do której dotrzemy po 1,5 godzinnym niezbyt trudnym
spacerze. Można wjechać samochodami terenowymi (dodatkowo płatne – 10 USD/os.).
Rozpościera się stąd piękny widok na górę Kazbek (5047 m n.p.m.). Według mitów gruzińskich, to
właśnie do tej góry przykuty był Prometeusz. Po drodze zobaczymy kurort narciarski Gudauri. Kolacja
i nocleg w Tbilisi.
Dzień 10, 27 września 2017, Tbilisi/Dawid Garedża/Tbilisi
Po śniadaniu wyjazd w kierunku granicy z Azerbejdżanem do położonego wśród stepów skalnego
kompleksu klasztornego Dawid Garedża. Monastyr zbudowany jest po dwóch stronach górskiego
grzbietu i składa się z kilku klasztorów zarówno w pieczarach i wykutych w skałach, jak i
wzniesionych z kamieni na przestrzeni dwunastu wieków: od szóstego do osiemnastego. Ma
niezwykle ciekawą, chociaż także dramatyczną historię, w której były zarówno okresy chwały jak i
upadków po wrogich: perskich, mongolskich i muzułmańskich podbojach. Zamieszkany od połowy
XIX wieku jedynie przez garstkę mnichów i opuszczony ostatecznie przez ostatnich kilku w okresie
przymusowej ateizacji w latach 20. XX wieku, odradza się ponownie w niepodległej Gruzji.
Powrót do Tbilisi. Wizyta w największym na całym Kaukazie kościele św. Trójcy – monumentalna
bryła świątyni widoczna jest niemal z każdego miejsca w mieście. Budowę ukończono w czasach
rządów prezydenta Saakaszwilego, kościół ten jest symbolem odnowy gruzińskiego państwa.
Przejedziemy też ulicą Lecha Kaczyńskiego oraz zobaczymy pomnik polskiego prezydenta. Czas
wolny, który można wykorzystać na zakupy pamiątek i rękodzieła na targu artystów „Suchy Most”
oraz na wizytę w tbiliskich łaźniach. Uroczysta kolacja z muzyką i pokazem tańców gruzińskich.
Nocleg.
Dzień
02:30
04:45
06:40

11, 28 września 2017, Tbilisi/Warszawa
– transfer z hotelu na lotnisko.
– planowy wylot do Polski.
– planowy przylot do Warszawy, odebranie bagaży i pożegnanie uczestników wyjazdu.

Cena przy grupie min. 20 osób - 5460,00 PLN.

W cenie:

bilet lotniczy na trasie Warszawa – Erywań i Tbilisi – Warszawa (LOT)
noclegi w hotelach 3* lub pensjonatach
ubezpieczenie NNW, KL i ubezpieczenie bagażu
śniadania i obiadokolacje podczas całego wyjazdu
opiekę polskojęzycznego pilota
transfery wg programu
bilety wstępu
degustacja wina w Areni
Dodatkowe opłaty:

posiłki niewymienione w programie
napoje do kolacji
bilet wstępu do fabryki koniaku Noy/Ararat (ok. 10,00 USD/osoba)
wjazd samochodami terenowymi na wzgórze Cminda Sameba
wydatki osobiste
zwyczajowe napiwki.

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA
EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl
TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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