
 
 

 

 

Armenia 8 dni 
 

Organizator 

 
Organizator (Polska): TAMADA TOUR Sp. z o.o., Krzysztof 

Ciemnołoński, ul. Fiołków 3, 05-540 Zalesie Górne.  

 

Przedstawiciel (Gruzja): LLC TAMADA TOUR, Ketevan 

Tsamebuli 64-66/136 A, Avlabari district, 0120 Tbilisi, Gruzja. 

 

Kontakt i informacje o wycieczce: Krzysztof Ciemnołoński,  

tel.: +48 792 004 069 (PL), tel.: +995 558 107 555 (GE), 

e-mail: biuro@tamadatour.pl, www.tamadatour.pl. 
 

Program – 8 dni 

ERYWAŃ – CHOR WIRAP – ERYWAŃ – ECZMIADZYN – 

ZWARTNOC – ERYWAŃ – GARNI – GEGHARD – ERYWAŃ 

– JEZIORO SEWAN – NORAVANK – GORIS – TATEW – 

CARAHUNGE – ERYWAŃ 

 

 
 

1. dzień: wylot z Polski – Erywań – zbiórka na lotnisku 

Chopina (Okęcie) w Warszawie. O godz. 20.00 spotkanie z 

przedstawicielem biura Tamada Tour w hali odlotów (strefa C, 

przy stanowiskach odprawy PLL LOT – nr stanowisk od 260). 

Odprawa paszportowo-bagażowa. Wylot do Armenii o godz. 

22.40. Lot trwa ok. 3,5 godz. 

 

2. dzień: Erywań – Chor Wirap – Erywań – przylot do Erywania 

o 4.00 rano, spotkanie z pilotem Tamada Tour, transfer do 

hotelu. Odpoczynek. Po śniadaniu zwiedzanie Erywania. 

Tajemnice i niespodzianki stolicy Armenii odkryjemy najpierw w 

muzeum Matenadaran, przechowującym cenne 

średniowieczne manuskrypty, w tym Kodeks Eczmiadzyński – 

jeden ze skarbów narodowych. Następnie pojedziemy na 

wycieczkę do monastyru Chor Wirap (VII–XVII w.), miejsca 

licznych pielgrzymek Ormian, owianego legendą o św. 

Grzegorzu Oświecicielu, skąd ujrzymy przepiękną panoramę 

góry Ararat (5137 m. n.p.m.). Powrót do Erywania. 

Obiadokolacja. Na zakończenie dnia obejrzymy słynne punkty 

stolicy: plac Republiki, bulwar i park Zwycięstwa (Achtanak), 

słynne schody Kaskady z plenerowym Muzeum Sztuki 

Cafesjiana i punktem widokowym na Ararat, aleję Masztoca, 

Urząd Miasta, kompleks sportowo-koncertowy Sportivno, 

rezydencję prezydenta, parlament, plac Teatralny i muzeum 

Cicernakaberd poświęcone pamięci ofiar Rzezi Ormian w 

latach 1915–1918. Przejazd do hotelu. Czas wolny. Nocleg. 

 

 
 

3. dzień: Erywań – Eczmiadzyn – Zwartnoc – Erywań – po 

śniadaniu wyjazd do miasta Wagharszapat (hist. Eczmiadzyn), 

zwanego ormiańskim Watykanem. Zobaczymy tu wpisany na 

listę UNESCO sobór katedralny (IV w.), budynki Katolikosatu 

(rezydencji patriarchy Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego) i 

kościół św. Hripsime. Krótki przejazd (4,5 km) do ruin katedry 

w Zwartnoc (VII w.; UNESCO). Powrót do Erywania. Tego dnia 

w stolicy Armenii zajrzymy na słynny pchli targ Vernissage z 

dziełami sztuki ormiańskiej, wyrobami ludowymi i 

antykwarycznymi. Po obiadokolacji odwiedzimy natomiast 

Muzeum Siergieja Paradżanowa (Sargisa Hovsepi 

Parajanyana), wybitnego ormiańskiego reżysera, któremu 

władza radziecka zakazała kręcenia filmów. Dzieła artysty to 

kolaże, rysunki, lalki, szkice filmowe. Twórczość Paradżanowa 

nie ma bezpośredniego odpowiednika w skali światowej, 

cechują ją fantazja, dowcip i artyzm. Przejazd do hotelu. Czas 

wolny i nocleg.  

 

 
 

4. dzień: Erywań – Garni – Geghard – Erywań – po śniadaniu 

jedziemy do twierdzy Garni (I w. p.n.e.), stanowiącej unikalny 

pomnik antycznej architektury ormiańskiej. Kolejno udamy się 

do pięknego, wykutego w skałach klasztoru Geghard (IV w.). 

Znajdują się w nim relikwie św. Andrzeja i Jana oraz Włócznia 

Przeznaczenia, uważana za relikwię Męki Pańskiej. Powrót do 

Erywania. Obiadokolacja, czas wolny. Nocleg w hotelu. 



 
 

 

 
 

5. dzień: Erywań – Sewan – Erywań – po śniadaniu wyjazd nad 

jezioro Sewan (1916 m n.p.m.), jedną z największych atrakcji 

przyrodniczych kraju. Jest to największe jezioro Armenii i 

Kaukazu oraz drugie co do wielkości po Titicaca słodkowodne 

jezioro wysokogórskie Eurazji. Nad jeziorem, na szczycie 

półwyspu Ahtamar, odwiedzimy klasztor Sewanawank (IX w.), 

zwany Czarnym Klasztorem. Odpoczynek nad jeziorem, dla 

chętnych kąpiel. Powrót do Erywania. Obiadokolacja. Czas 

wolny. Nocleg.  

 

 
 

6. dzień: Erywań – Noravank – Goris – śniadanie. Tego dnia 

zwiedzimy zespół klasztorny Noravank (XIII w.), położony w 

południowej części kraju. Następnie czeka nas zwiedzanie 

dawnej siedziby biskupów Syuniku – imponujących cerkwi Surp 

Astvatsatsin (XIV w.) i Surb Karapet (XIII w.). Obiadokolacja. 

Nocleg w Goris. 

 

 
 

7. dzień: Goris – Tatew – Carahunge – Erywań – po śniadaniu 

wyjazd do klasztoru Tatew (IX w.). Do świątyni wjedziemy 

najdłuższą kolejką linową na świecie. Następnie udamy się w 

pobliże miasta Sisjan zobaczyć Zorats Qarer (Obserwatorium 

Karahunj; Carahunge) – prehistoryczne obserwatorium 

astronomiczne, określane mianem „ormiańskiego Stonehenge”. 

Powrót do Erywania. Zwiedzanie z degustacją w słynnej 

Erywańskiej Fabryce Koniaków ArArAt. Czas wolny na 

odpoczynek. Uroczysta obiadokolacja z pokazem 

folklorystycznym. Nocleg w hotelu. 

 

 
 

8. dzień: Erywań – dom – przygotowanie do powrotu do Polski. 

O godz. 2.00 przejazd na lotnisko i wylot do Warszawy. 

 

Wybrane atrakcje 

 

Erywań to jedno z najstarszych miast świata – liczy 2800 lat i 

jest starsze od Rzymu o 30 wiosen. Jego nazwa pochodzi od 

legendarnej warowni Erebuni w państwie Urartu. Miasto 

wielowiekowej tradycji, malowniczo położone po obu stronach 

rzeki Hrazdan w dolinie Ararat, na wysokości 900–1300 m n.p.m., 

zaskakuje dziś urzekającym splotem historii i współczesności 

oraz niepowtarzalną aurą artyzmu. Na szlaku kulturowej 

spuścizny Ormian czeka tu chociażby częściowo wykute w skale 

muzeum Matenadaran – wśród cennych średniowiecznych 

manuskryptów można obejrzeć Kodeks Eczmiadzyński, 

uważany za skarb narodowy Armenii, a nawet XVII-wieczny list 

po polsku! Najsłynniejsze punkty miasta to także plac Republiki 

z monumentalnymi budynkami z różowego tufu i muzycznymi 

fontannami, park Zwycięstwa (Achtanak), aleja Masztoca, 

muzeum Tsitsernakaberd, poświęcone pamięci ofiar rzezi 

Ormian w latach 1915–1918, kompleks sportowo-koncertowy 

Sportivno oraz oczywiście Kaskady – kultowe schody z 

plenerowym Muzeum Sztuki Cafesjiana i tarasem widokowym. 

Świetnie widać z niego panoramę Erywania i świętą górę Ararat 



 
 

 

(szczyt leży obecnie na terytorium Turcji), pod którą miała 

spocząć biblijna arka Noego. Pełen wrażeń dzień najlepiej 

zakończyć spacerem – w Erywaniu jest mnóstwo klimatycznych 

knajpek i pięknych zaułków, gdzie sztuka wychodzi wprost na 

ulice, a życie tętni do samego rana!  

 

 
 

Matenadaran. Armeńskie słowo „matenadaran” oznacza 

repozytorium książek lub bibliotekę rękopisów. W całym kraju 

jest kilka podobnych książnic, ale Instytut Matenadaran w 

Erywaniu to jedyne miejsce na świecie z tak dużą kolekcją 

ormiańskich cymeliów. W monumentalnym budynku skarbnicy 

słowa pisanego imienia Mesropa Masztoca, twórcy alfabetu 

ormiańskiego, zobaczymy – bagatela – 23 tys. cennych 

manuskryptów i zwojów oraz ponad 500 tys. rozmaitych 

dokumentów, pochodzących nawet z IX w.! Obejrzymy pisane w 

egzotycznych językach dekrety carskie i katolickie, święte 

księgi, archiwalne czasopisma, teksty literackie i prace 

naukowe: od matematyki, astronomii i alchemii po prawo, 

filozofię, historię, pedagogikę, muzykę czy retorykę. Wśród 

wspaniale zdobionych iluminacjami rękopisów oraz inkunabułów 

poszukamy m.in. XVII-wiecznego listu w języku polskim oraz 

Kodeksu Eczmiadzyńskiego z VI–VII w., uważanego za 

ormiańską świętość narodową. 

 

 
 

Kaskady w Erywaniu. 572 stopnie? Zdecydowanie warto tyle 

pokonać, by odkryć wszystkie sekrety erywańskich Kaskad! Na 

każdym z pięciu dziedzińców słynnego kompleksu 

architektonicznego zobaczymy inne atrakcje: ogrody alpejskie, 

fontanny, oczka wodne, chaczkary i liczne rzeźby. Te ostatnie 

naprowadzą nas na trop Muzeum Sztuki Cafesjiana, gdzie 

poznamy historię imponujących schodów z białego porfiru 

między centrum Erywania a parkiem Haghtanak. Krok za 

krokiem dowiemy się, że schody zaprojektował już w XIX w. 

Aleksandr Tamanian, lecz pomysł zaczął nabierać rumieńców 

dopiero w 1970 r. I pewnie zostałby porzucony, gdyby nie Gerard 

Cafesjian, ormiański milioner i filantrop, który zapewnił fundusze 

na stworzenie ogrodów opadających ku centrum miasta i 

przekształcił je w muzeum sztuki nowoczesnej. Gdy wdrapiemy 

się na szczyt Kaskad – wysokich na 302 m, z tarasem 

widokowym ulokowanym na 450. metrze – znajdziemy jeszcze 

jedną niespodziankę: fantastyczną panoramę stolicy Armenii z 

majaczącym w oddali ośnieżonym Araratem. 

 

 
 

Ormiański koniak. W krainie Noego, na pozór cichej, spokojnej 

i przesiąkniętej religijnością, tętni źródełko najprzedniejszego 

koniaku. A właściwie brandy ArArAt – jedynej na świecie, która 

po zdobyciu w 1900 r. Grand Prix w Paryżu może być 

sprzedawana jako koniak. Wybierzemy się do słynnej wytwórni, 

gdzie poznamy tajniki wyrobu złocistego trunku, wytwarzanego 

tradycyjnymi metodami z białych winogron. Legendarny, 

produkowany od 1887 r. koniak ArArAt jest dowodem kunsztu 

lokalnych rzemieślników i stanowi integralną część kultury 

narodowej Armenii. Ci, którzy skosztują różnych jego rodzajów, 

poczują, że armeński koniak fascynuje mocą ognistego feniksa 

i urzeka wysublimowaną elegancją – tak samo jak święta 

ormiańska góra Ararat, której alkohol ten zawdzięcza swą 

nazwę. 

 

 
 

Chor Wirap. Po niezapomniane wrażenia wpadniemy do 

głębokich lochów – bo tak z armeńskiego tłumaczy się nazwę 

klasztoru Chor Wirap. Szybko przekonamy się, że leżącą 8 km 

od granicy z Turcją świątynię nazwano tak nie bez powodu. Do 

kryjących się w jej podziemiach kazamat król Tiridates III wtrącił 

bowiem Grzegorza Oświeciciela – i zapewne nie tylko jego. 

Zajrzymy do tajemniczego monastyru, niegdysiejszej siedziby 



 
 

 

katolikosa, by podczas podróży do III w. n.e. odkryć wszystkie 

sekrety drzemiące w kamiennych murach. Usłyszymy echo 

legendy o założycielu Kościoła ormiańskiego, męczenniku i 

świętym, który zjawił się w pogańskiej Armenii, by szerzyć miłość 

do jednego Boga. Ormiańska i syryjska wersja mitu różnią się 

od siebie, ale według obu uwięziony w klasztornych lochach 

Grzegorz cudownie uzdrowił armeńskiego władcę, za co ten, 

jako pierwszy w historii, uwierzył w siłę chrześcijaństwa i uczynił 

je religią państwową. Dziś Armenia to jeden z bardziej religijnych 

krajów, a siłę wiary jej mieszkańców najmocniej odczujemy 

właśnie tu, w klasztorze u stóp świętej góry Ararat. 

 

 
 

Kościół św. Hripsime. Podobno była kobietą nieprzeciętnej 

urody. Ale jako „poślubiona Bogu dziewica” stanowczo odrzuciła 

zaloty cesarza Dioklecjana i króla Tiridatesa III – poganina, który 

po nawróceniu uczynił chrześcijaństwo religią państwową 

Armenii. W miejscu hellenistycznej świątyni, gdzie św. Hripsime 

(Rypsyma) poniosła męczeńską śmierć z ręki wzgardzonego 

Tiridatesa, zobaczymy dziś poświęcony mniszce kościół z 618 r. 

Klejnot ormiańskiej architektury z różowego tufu, o 

zachwycającej bryle w stylu ormiańskiego klasycyzmu, 

odnajdziemy w zespole klasztornym Eczmiadzyn (patronat 

UNESCO). W surowych, niemal całkowicie pozbawionych 

ozdób wnętrzach kościoła – który zdaniem niemieckiego 

historyka sztuki Wilhelma Lübke powstał na najbardziej 

skomplikowanym spośród planów krzyżowych – odkryjemy 

wspaniałe stropy, wyłożony macicą perłową ołtarz z 1741 r. i 

owiany aurą tajemnicy symboliczny grób św. Hripsime. 

 

 
 

Zwartnoc. Kiedy w 1893 r. mnich Mesrop Ter-Mowsesjan 

przybył do miejscowości Zwartnoc, zamiast wspaniałego 

kościoła z VII w. zobaczył smętne ruiny. Czy tak samo jak on w 

blokach różowego piaskowca dojrzymy więcej niż tylko gruzy 

dawnej świetności? Taką szansę zyskamy, gdy przeniesiemy 

się w przeszłość i poczujemy pod stopami ziemię dudniącą od 

nieuchronnie nadciągającej katastrofy. Oczami wyobraźni 

ujrzymy, jak trzęsienie ziemi z 930 r. w okamgnieniu pochłania 

solidną, trzykondygnacyjną świątynię. Wędrując wśród 

rumowiska, odkryjemy jednak piękno, którego nie zdołały 

zniweczyć ani nieokiełznany żywioł, ani upływ czasu. Dotkniemy 

ciepłych od armeńskiego słońca kamiennych ścian i spojrzymy 

w górę arkadowych zwieńczeń na bogato rzeźbione kolumny. W 

kapitelach z orłem, misternymi plecionkami, kiściami winogron i 

monogramem katolikosa Nersesa, budowniczego kościoła, 

poznamy kunszt dawnych rzemieślników – nieprzemijający tak 

jak pamięć o jednej z najznamienitszych armeńskich katedr. 

 

 
 

Świątynia w Garni. Pogańskie sanktuarium, twierdza obronna 

czy mauzoleum? Naukowcy do dziś nie wiedzą. Wiadomo 

jednak, że świątynia znajdująca się na terenie najstarszej w 

Armenii twierdzy – rezerwatu Muzeum Historyczno-Kulturowego 

w Garni, malowniczo rozciągniętego na skraju trójkątnego klifu 

z widokiem na wąwóz rzeki Azat i Góry Gegamskie – to jedyny 

zachowany budynek z okresu antycznego w całym kraju. Czy za 

dziewięcioma niezwykle wysokimi schodkami odnajdziemy 

wspomnienie Mitry, bóstwa słońca zoroastrian? A może jednak 

we wnętrzach kamiennego monumentu natkniemy się na 

Chosrowiducht, siostrę króla Tiridatesa III, która urządziła tu 

sobie letnią rezydencję? Chociaż raczej nie odgadniemy, komu 

i do czego pierwotnie służyła mieszcząca do 20 osób kamienna 

cella, dokładnie obejrzymy ten znakomity przykład starożytnej 

architektury greckiej, otoczony wianuszkiem jońskich kolumn, 

bogato zdobionym gzymsem i fascynującymi legendami. 

 

 
 

Geghard. Wyruszymy na poszukiwanie ukrytej wśród gór 

Świętej Włóczni. Godzinę drogi od Erywania zapuścimy się w 

oszałamiający pejzaż wysokich klifów, by w miejscu, gdzie 



 
 

 

dawniej rozwijał się kult pogański, odnaleźć potężny skarbiec 

historii: jaskiniowy kompleks klasztorny. Geghard – jak brzmi 

armeńska nazwa monastyru, objętego wraz z okolicznymi 

górami patronatem UNESCO i według legendy założonego 

przez chrzciciela Armenii, czyli Grzegorza Oświeciciela – 

symbolizuje włócznię, którą przebito ciało ukrzyżowanego 

Jezusa. W głównej katedrze Kathoghikè i grobowcu Żamatun 

odszukamy kolejne klejnoty dziejów: Włócznię Przeznaczenia, 

relikwie św. Andrzeja i św. Jana, masywne romańskie kolumny, 

misterne płaskorzeźby i zdumiewające chaczkary – 

średniowieczne ormiańskie tablice wotywne z kamienia, 

zdobione bogatą ornamentyką. W cichym kamiennym kościele 

odkryjemy jeszcze jedną zagadkę: tajemne przejście z zakrystii 

do najstarszej i najbardziej niezwykłej części kompleksu. Czy w 

wykutych w skałach świątyniach, kaplicach i celach usłyszymy 

szept rozmodlonych mnichów z IV w.? 

 

 
 

Tatew. Przejedziemy się najdłuższą na świecie dwupasmową 

kolejką linową, by dotrzeć na skraj wąwozu rzeki Worotan, gdzie 

przycupnął XI-wieczny klasztor Tatew (od 1995 r. na liście 

UNESCO). Ze zdumieniem odkryjemy, że nazwa wyrastającego 

ze skały kamiennego monastyru, solidnie ufortyfikowanego, jest 

lekka jak piórko – oznacza bowiem skrzydła, o które według 

legendy prosił boga niepokorny Eustateusz, uczeń apostoła 

Tadeusza. Szybko przekonamy się, że nazwa klasztoru nie w 

pełni oddaje ciężar jego historycznego znaczenia. Zobaczymy 

trzy kościoły kompleksu: św. Piotra i Pawła, św. Marii i św. 

Grzegorza, a także budynki mieszkalne i administracyjne. W 

tych ostatnich nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że 

dawniej mieściły siedzibę biskupa, cele mnichów, repozytorium 

cennych rękopisów, kuchnię, piekarnię, wytwórnię win, tłocznię 

oliwy, młyn, a przede wszystkim uniwersytet, który przyczynił się 

do prężnego rozwoju życia gospodarczego, politycznego, 

religijnego i kulturalnego Armenii. 

 

 

Sewan. Dokonamy niemożliwego! W Armenii odwiedzimy 

królestwo Neptuna: ormiańskie morze, jak nazywa się 

największe jezioro Kaukazu – aż jedenaście razy większe od 

polskich Śniardw, a przy tym jedno z najwyższej położonych na 

świecie. Aby zanurzyć w nim stopy, dotrzemy do pięknej kotliny 

na 1900 m n.p.m. Po drodze spotkamy lokalnych rybaków z 

wędzonymi darami prosto z akwenu, który zajmuje blisko szóstą 

część powierzchni kraju. Nad jeziorem Sewan, które okala 

skalisto-trawiasty płaskowyż i wstęga łagodnych, choć surowych 

gór, odnajdziemy spokój i liczne spośród 210 gatunków 

bytujących tu ptaków. W jego błękitnej tafli dojrzymy też odbicie 

podmywanych przez wodę huśtawek, drewnianych pomostów, 

wiosek, w których czas cofnął się do lat 80., i zabytkowego 

klasztoru Sewanawank z VIII w., gdzie do dziś odprawia się 

nabożeństwa. Przy świątyni chętni mogą pójść śladem 

biblijnego Noego i dać wolność kupionemu wcześniej białemu 

gołębiowi. Obserwując szybującego nad Sewanem skrzydlatego 

lotnika, tak jak on poczujemy beztroską wolność. 

 

Informacje dodatkowe 

Impreza: Armenia 8 dni, wycieczka objazdowa. 

 

Aktualne ceny i terminy: dostępne na stronie www.tamadatour.pl. 

 

Cel charytatywny: stało się już zwyczajem Tamada Tour, że podczas wypraw 

wspieramy dzieci z lokalnych domów dziecka i te spotykane po drodze. 

Wieziemy dla nich odzież, pomoce szkolne, sprzęt sportowy i różnego rodzaju 

drobne podarunki (np. zabawki), które ucieszą każde dziecko, na każdej 

szerokości geograficznej. Szczegóły u Organizatora. 

 

Szczegóły dotyczące wyprawy: 

 

W cenie: 

− loty bezpośrednie Warszawa – Erywań – Warszawa (PLL LOT), 

− transfery lotnisko – hotele – trasa wycieczki (klimatyzowany bus), 

− noclegi w hotelach 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami), 

− dodatkowe noclegi w noc przylotu i wylotu, 

− wyżywienie (śniadania i obiadokolacje z daniami kuchni ormiańskiej i 

europejskiej), 

− wejścia biletowane do muzeów, świątyń i atrakcji, 

− degustacja ormiańskiego koniaku ArArAt, 

− wjazd najdłuższą kolejką linową świata do klasztoru Tatew, 

− relaks nad jeziorem Sewan, 

− koncert folklorystyczny, 

− wizyty na lokalnych, barwnych bazarach i pchlim targu, 

− opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika Tamada Tour, 

− kameralne grupy,  

− lokalny koloryt i kultura, 

− ubezpieczenie zdrowotne KL, NNW, OC + bagaż, 

− składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

Cena nie obejmuje: 

− usług bagażowych w hotelach i na lotnisku, 

− zakwaterowania w pokojach 1-osobowych (dopłata za pokój 1-

osobowy w hotelach i pensjonatach do 200 USD/os.), 

− zwyczajowych napiwków, 

− posiłków, przekąsek, napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

nieujętych w programie wycieczki, 

− ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie, 

− kosztów pamiątek i wydatków osobistych. 

 
© 2020 TAMADA TOUR. Prawo do błędów w druku zastrzeżone. Oferujemy 
wyłącznie autorskie programy i nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie. Program nie 
stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. 
www.tamadatour.pl 


